
0.\ ~GtWO ·DE ·ALGQ~ÃO-~·P.L~:-.- .

D.~ERn~'0SlJBMETmA. Ã '·GQO~lli.NAÇÃQ DO

tãR:S0 1Jk~~b.:EM EG0NO~ ~CA$N-

Pl.MoBl'E:titÇ'~DO -GRAu DE.

l~~
tJ.N!VEtSI~~ 00 "~

i~ ... l.~o,;"



DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

ESTI.:DANTE:CLÁUDIA .PONTE DE ALBUQUERQUE
GRAU; MESTRE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:
TiTULO: O MERCADO DE ALGODÃO EM PLUMA -
-- -- HiNIMOS

MATRICULA N9 73/631003
TEORIA ECONÔMICA
SUBsIDIOS À FIXAÇÃO DE PREÇOS

EXAME

Certi'ficamos que o estudante acima mencionado foi APROVADO na
defesa de sua TESE, realizada perante

'0 M.AMIN

}~OEL BOSCO DF.ALMEIDA

Cer!:ifico que o estudante acima mencionado entregou, nesta C00E.

denação de Curso, as·cópias finais de sua TESE, completando
seu programa de· ~studos.

as.:im,

Certifico que o estudante anteriormente mencionado, completou
todos 0.5 requerimentos para o grau de MESTRE, com ãrea de concent.raçao

em TEORIA ECONÔMICA, na Universidade Federal do cearâ, pelo que Reco
mendo a Emissão do Diploma a que tem Direito.

Prõ-Reito~ de PPG 20í08/ 1980



AGRADECIMENTOS

IICME - a.aLIOTE!C"
A elaboração deste tr aba l ho foipdS;íV~l .gr aças -ã coôPmção ':'de

várias pessoas e órgãos (BNB, BMSP, LE.A, 5-í'nd:fcado da Indús--iria deiii~

ção e Tecelagem de são Paulo, Associaç-ão 13r~s~i~l'eí-ra~e.Prddutorés -de Ri
". -. . - . -.' - -,.- :. '.... "" .. ..".bras Artificiais e S'í nte t i cas , INMET-MAhqúeme pe-rmHrra.m.oaceS's-o a

dados e informações e ã Comiss'ão -'de Fíriãrrci-álnetrto ~da'Próduç~ :que u~j~

tivando aprimorara política de Gá-í:--ant"i?a-:de-Preços Mínimos garantiu-ré

cursos financeiros e arnbientaçãon·ec:e'S";~ria ~ 'sua. elabóraç'io.

Ainda que correndo o r'fs co -de :injú'S'fas 6mi~sões registro meus

agradecimentos:

ao Professor Jos~ CarlosF-eí:-:reir'á', 1\-éc-ioAlves de Oli\reira e Mà
noel Bosco de Almeida do GAEN,que -H~-ram 'á. -redação pr e Lí mí.nar e poss:t·tt.L

litaram o seu a.prünorament-o.

a Tgnea Gua:timos':LmVi-tÚgal Lop-es .~ Jos~ Di"niz de Áraújõ que d±S
cutiram alguns aspectos

.,

A Bushan Sàrdan-a pela i:ire"St::imMl Cà"taboraçãõ nà preparação ê pr~

cessamentc dos dados

a Antoní.o FranÜseô iA.ma PiauÜ.Inô, Bàí:ildé 'da,i; Dores Branco de

Oliveira, Shirtey "Beatti,z d,á. Si.lva Q;!eii-'ôz 'Bôrges, Maria da Luz átranda

Milhõfileint pe Los sêtviço-'Sàe dátllogra:Éi-à

à Antànto Ftêâêrteà Pànte de Albb-querqúe (meu esposo) pelos 1.n

cessantes incentivõs -e p'êià% lông'àsh'orâs de dise'ú$§'ÕeS que me áj ud ár am

a esclarecer àJ:gufi"s p'êntos

a meu orierltàdàf à-eàdêmÍ"é:'àM:iriô M:. Amin pelas inestimáveis con

tribuições apr esan tàelàê nó déSéhviÜv'éf, d'eSt~ tr-ãM.ih-ô; ape$àr das difi

culdades advindas de nôàs ó distànd.~~nt:o (:F6rtalézà;;;,Brã~ri.ià).

Os erros e incorreções evenEuais são de inteirá rêsponsabilidade

da autora.

i



·I!SCME_BIBLIOTECA

SUMÁRIO

1 - A POLtTICA COMERCIAL BRASILEIRA E O MERCADO DE ALGODÃO EM
PL~ •••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.1 Introduçao •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
. .•.. .~ O Problema e sua Importanc1a •••••••• ~••••••••••••••••••1.2

2 - O PRODUTO EM ESTUDO: O ALGODÃO .••••••••••••••••••••••••••
2.1 - Antecedentes •...••.•.•••••..••.••••.••••••••••••••.••••
2.2 - A Evolução da Oferta Interna de Algodão em Pluma ••.•••.
2.3 - A Evolução do Consumo Interco de Algodão em Pluma .•••••
2.4 - A Evolução das Exportações •••••••••••••••••• ~••••••••••
3 - UM MODELO SIMPLIFICADO DO PROG~~ DE SUBsIDIO AS EXPORTA

ÇÕES DO MERCADO DE ALGODÃO: UM ENFOQUE DE EQUILíBRIO PAR
CIAL •••••..••.•.•••••••••••..••••••••••••••••••.•..•.•.•..•.........:-

3.1 - As Hipóteses do Modelo •••••••••.••••••••••••.•.••.•••••
3 •.2 - O Mode10 Grãf ico ........•.............•...•.•...•.•••...•.• ' ....•.•...• ' ..........•.•...•.•

3.3 - Efeito Sobre a Receita dos Exportadores •••••••••.•••••.
3.4- Efeitos Sobre a Produção Interna de Fios e de Fibras •••

.3.5 - Efeitos Sobre os Consumidores Internos •••••••••••••••••
3.6 - Efeitos Sobre a Exportação de Fibra de Algodão •••..••••
3.7 - Efeito' Sopre a Rêmuneração dos Fatores de Producão ...••.
3.8 - Efeitos da Isenção das Tarifas .de ImporLação de Equipa

mentos Têxteis ....•....••.•••.•.....•••••••..•.•...•.•.
4·- O MODELO EMPIRICO .••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
4.1 - A Oferta Interna de Algodão em Pluma •••••••••••••••••••
4.1.1 - Oferta da ·Região Centro-Sul •.•••••••.••••••••••••••••
4.1.2 - A Oferta da Região Nordeste ••••••••••••••• : ••••••••••
4.1.3 - Demanda Interna de Algodão em Pluma ••••••••••••••••••
4.2 - O Mercado Externo ••••••••••••••••••••••••••••••••.••~•••
4.2.1 - Mercado Externo de Algodão em Pluma ••••••••••••••••••
4.2.2 - O Mercado Externo de Fios de Algodão •••••••••••••••••
4.3 - Consider~ções sobre a Adequação dos Modelos aos Oõjeti

vos Propostos •••••••••••••••••••~••••••••••.•••••••••••
5 - APRESENTAÇÃO E ANÃLISE DOS RESULTADOS ••••••••••••••••••••
5.1 - Oferta Interna de Algodão em Pl~~a ••.••••••••••••••••••
5.1.1 - Regiio Centro-Su1 •••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••
5 •. 2 - Região Ncrdeste ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••
-.2 - A Demanda Interna de Pluma •••••••••••••••••••••••••••••
5.3 - O Mercado Externo de Fibra e Fios ••••••••••••••••••••••

ii

página

01
01
02

05

05

06

10
12

19
19
20.

23
25
26
27
27

28
31
31
32
33
36
38
38
40

41
44
44
44
49

51
54



iii

conto Pagina
5.3.1 - A Oferta de Algodão em Pluma para Exportação......... 54
5.3.2 - A Demanda Externa por Algodão em Pluma Brasi1eiro .••~ 57
5.3.3- A Of~rta Brasileira de Fios de Algodão para Exportação 57
5.3.4 - A Demanda Externa por Fios de Algodão................ 58
6 - RESUMO, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE POLíTICA ECONÔMICA

PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL............................ 59
6.1 - Resumo e Conclusões.................................... 59
6.2 - Recomendações de política Econômica para o Desenvolvimen

to Regional da Produçao de Algoqao.~................... 62
7 - ABSTRACT................................................. 65
8 - APENDICES

APENDICE 1 - OS DAnOS E SUAS FO~~ES................... 66
APENDrcE 2 - INDICES DE PREÇOS UTILIZADOS............. 74
APENDICE 3 - RESULTADOS ADICIONAIS.................... 76

9 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .•..•.•..••.• ~.•••....•.•••.•.• 82

!!leME -BIBLIOTeCA



1.1

2.2.1
2.2.2
2.3.1

2.3.2
2.4.1

LISTA DE TABELAS
eCME -SIBLIOTeC.&

Quadro resumo dos incentivos ·.•....

Evolução da produção brasileira de algodão em pluma •••
Evolução da área cultivada com algodão em pluma •••••••
Evolução do consumo aparente interno de algodão em pl~
ma •.•.•.•.•.•••.••.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Brasil - produção de fibras t~xteis •••••••••••••••••••
Evolução das exportações de algodão em pluma, fios e

i.d -tec1 os de algodao ••••••••••••••••••• ~••••••••••••••••
2.4.2 - Acordo Brasil/Comunidade Econômica Européia sobre têx

teis.- quotas para o ano de 1979 .•••••••••.•..••••••••
2.4.3 - Acordo Brasil/Estados Unidos sobre produtos têxteis

quantidade das quotas estabelecidas •••••••••••••••••••
5.1.1 - Oferta interna de algodão - coeficientes da forma es

trutural ~ -:-

5.1.2
5.2.1

5.2.2
5.3.1
5.3.2

A.l.l
A.l.2
A.1.3
A.l.4
A.l.5
A.2.l
A.3.l

A.3.2
A.3.3
A. 3.4

Elasticidade na oferta interna de algodão •••.•.•••••••
Demanda interna de algodão em pluma - coeficientes da
forma estrutural .••••••.•••...••.•••.•......••.•.•••••
Elasticidade da demanda interna por fibra de algodão •.
Oferta e demanda externa de fibra e fios de algodão •••
Elasticidade da oferta e demanda de fibra e fios de aI

iv

,!'ágina
02

08
09

11
13

14

16

17

45

46

52
53
55

Dados
Dados
Dados

quantidades ••.••••••••...•.•••••••.••.•.••.••.
- -godao. 55

é9

preços correntes ••.•.••••••.••••••••.....••••.
preços constantes .•••.•••.•.•••.••...••.••..••

Dados , ; •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••• -•••••••••

lndices de preços •••••••• ~••••••••••••••••••••••••••••
Oferta interna de algodão em pluma da Região Centro-
-Sul .

Oferta interna de algodão da Região Nordeste ••••••••••
Demanda interna de algodão em pluma •.•••••••••••••••••
Oferta e demanda externa de fibra e fios de algodão •••

;0
71
72

73
75

77
79

80
81



v

LISTA DE" FIGURAS
Pagina-

3.2 - A imposição de s~bsídios ã exportação................... 21
. 3.3 - Efeitos de isenção de tarifas de importacão de equipamen- . --tos texte1s............................................. 29

SCMe -B'BL10Tec.-



vi

RESUMO

!teMe -elBLIOTI!C.-
Consciente do papel que desempenha a política de Garantia de Pr~

ços ~únimos (PGPM) no desenvolvimento e transformação do setor agríc~
a. a Comissão de Financiamento "da Produção (CFP). Autarquia Federal

vinculada ao Ministério da Agricultura, responsável pela manipulação
deste instrumento de política econômica. vem incentivando estudos que
fundamentem as proposições de Preços Mínimos. Dentro do conjunto de
produtos amparados pela PGPM consta o algodão em pluma, objeto deste
estudo.

Esta dissertação está dividida em se~s capítulos.
O primeiro é destinado a definir o problema, sua importancia e

objetivos gera~s e específicos desta dissertação.
No Capítulo 2 é feita uma breve apresentação dos aspectos prod~

tivos e institucionais da cultura do algodão nas Regiões Nordeste e "
Centro-Sul; da política Brasileira de Promoção ã Exportação de Produtos
Têxteis; da evolução recente da indústria têxtil no Brasil, e outros
aspectos do mercado interno e externo de fibra, fios e tecidos de a1g~
dão e de seus substitutos próximos necessários ao desenvolvimento dos
capítulos subseqUentes.

No Capítulo 3 é apresentado, em um modelo simplificado de equi
líbrio parcial, a política Brasileira de Promoção ã Exportação de Manu
faturados Têxteis e analisados seus efeitos, qualitativos, sobre o mer
cado de fibras de algodão.

O Capítulo 4 destina-se a apresentar o modelo econométrico das
Íunçoes de oferta e procura do mercado interno e externo de algodão em
pluma. Sendo o Capítulo 5 destinado ã apresentação e análise dos re
sultados obtidos.

Um breve sumário, as conclusões e as recomendações de política
Econômica são feitos no Capítulo final.

Os resultados do trabalho sugerem que a política de Subsídios
às Exportações de Produtos Têxteis, ~rovocou, a partir de 1971, um des
_ocaoento para a direita na demanda interna de pluma de modo que seu
;>reço interno se elevou. superando os preços internacionais e inviabi
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a exportaçao desta matéria prima na ausenC1a de subsídios.
Os resultados comprovam que esta política foi a variável deter

minante na expansão da produção e exportação de manufaturados têxteis.
Entretanto, o crescimento das exportações brasileiras gerou a imposição
de restrições por p~rte dos países importadores, de modo que os volu
mes exportados de manufaturados deixaram de depender de mecanismos de
mercado, e S1m de uma política discricionária de determinação de cotas
por tais países. A imposição destas restrições sugerem reformulações
na política de estímulo às exportações de têxteis.

RCME -elBLIOTEC6



A POLlTICA COMERCIAL BRASILEIRA E O MERCADO DE ALGODÃO EM PLUMA

1.1 - Intreduçãe

O algódão, materia prima industrial, acempanha de perto e desen
velvimente ecenômice brasileiro.

Em fins de sécule XVIII'se constitue num des principais susten
t âcu Ios de mod eLo agro-exportador de desenvelvimente ecenômico do pais.
Neste mede1e, o seter exportador era e centro dinâmico de toda a econo
mia, já que, eram as exportaçoes a única componente autônoma de cresci
mente da renda, e o al.godaoem pluma cons t ituí.a umdos principais Itens
da pauta de expertações.

Com a crise de 1929 e Brasil abandona o modelo primárie exporta
der pele modele de substituição de importação, e ne case parcela signi
ficativa da predução dessa materia-prima passa a ser processada no mer
cado interno; sendo o excedente exportado. Em 1961 com o esgotamento
das possibilidades da substituição de importações de bens de consumo e

.e gargalo externo, provocado por este modelo de desenvolvimento, a eco
n~mia brasileira perde sua fonte de dinamismo, iniciando-se uma fase
de relativa ~stagnação.

A partir de 1964, após modificações políticas o Brasil entra na
fase de substituição de importações de bens de capitais e produtos in

.termediãrios e, para fugir do gargalo externo tem início o estImulo as
exportações qe produtos manufaturados. sendo o ano de 1968 o marco ins
titucional destes estImu10s às exportações de manufaturados.

Em 1968 são acionados instrumentos de política comercial que
proporcionam estímulos ã promoção de exportações mediante incentivos
diretos, Lnd í retos e de caráter geral (Tabela 1.1)•

A partir deste período salienta-se a expansão no desempenho da
indústria de manufaturados têxteis e modificação na composição da pa~
ta de exportações uma vez que fios e tecidos substituém as exportações
e algodão 'em pluma.

Entretanto, modificações na conjuntura internacional, a crise
1
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- ~-Là .1 - Quadro resumo dos incentivos

DIRETOS

INDIRETOS

-F!nançiamento a Produção para Expor ta
çao
Financiamento a Exportação
Financiamento a Venda de Serviço no Ex
terior
Seguro de Credito a Exportaçao

Isenção de Imposto de Renda
Isenções e Creditos de IPI

Fiscais Isenções e Creditos de ICM
Isenções de Imposto de Importação

Credito

Promoção Externa Governamental
Financiamento ãPromoção e Comercialização Externa
Pesquisas e Estudos Governamentais
Melhorias na Infra-estrutura de Transporte e Comercia
lização

U
Incentivos

Brasil
Incentivos--------------~ - .

DE
CARÁTER
GERAL

Benefícios Fiscais e Programas Especiais de Exporta -
ção (BEFIEX)

para Transferências de Indústria para o .

a "Trading Campanies"

do petróleo, a inflação externa e a política comercial internacional
vem compor novas fontes de estrangulamento. A partir de 1977, já po
de-se notar a ineficácia de estímulos ã expansão nas exportações de ma
nufaturados. No caso do algodão, acrescimona receita cambial bras i
leira proveniente da exportação de pluma, fios e tecidos de algodão
passam a depender mais da política comercial descricionâria dos países
importadores que propriamente ue estímulos de preços provenientes da
política Brasileira de Promoção ã Exportação de Hanuf at.ur ados ,

1.2 - O Problema e Sua Importância

Os instrumentos acionados a partir de 1968 induziram uma série
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~~entos internos nos preços relativos de bens e fatores de pro
afetando a rentabilidade relativa entre os produtos e as quanti

ades produzidas e exportadas. !!leMe -e'BLlaTe
f b . Lac í d . - . d C.•Os atos a a1XO re aC10na os sugerem a eX1stenc1a e pontos de

estrangulamento tanto no mercado interno quanto no mercado externo de
fios, fibras e tecidos de algodão:

os preços reais do algodão em pluma no mercado interno se el~
vam a partir de 1971, sugerindo um deslocamento na demanda in
terna de pluma, entretanto, a produção brasiieira de algodão
em pluma declina a partir de 1972;
a exportaçao de pluma declina enquanto as exportaçoes de fios
e tecidos se expandem;
os preços internos da pluma superam os preços internacionais
e a Comissão de Financiamento da Produção absorve excedentes
de pluma adquirindo 56.806 toneladas em 1975, ·611 toneladas
em 1977 e 7.201 toneladas em 1978;
ocorrem export~ções de pluma (atraves de incentivos govern~
mentais) quando os preços internos do algodão em pluma supe
raroos preços externos. Em 1977, a Comissão de Financiamento
da Produção fornece uma Donificação a exportaçao, vendendo a
exportadores os estoques governamentais a preços simbólicos,
e em 1978 com a redução de estoques, o Conselho Monetário Na
cional aprova bonificação na export·ação de pluma at.r aves do
FlNEX.
dificuldades na comercialização interna da pluma motivam a Co
missão de Financiamento da Produção a prorrogar os prazos de
rem1ssao dos Emprestimos do Governo Federal (EGF) em 1977 e
1978.

Portanto, a eficácia e os efeitos da política de Promoção a Ex
portaçao atraves da concessao de subsídios mediante creditos de 1mpo~
tos, financi~entos a taxas de juros subsidiados constituem uma preoc~
pação do trabalho. Alem disso, o papel desempenhado pela Comissão de
Financiamento da Produção na proposição de preços mínimos, na aqu1s~
ção e comercialização de estoques excedentes, e nos emprestimos para
comercialização necessita de análise dos mercados nacional e inte~na
cionaI de fibras como também dos mercados de fios e tecidos de algodão
e em especial da política comercial brasileira pata estes produtos.
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'este contexto, este trabalho , tem como objetivos geraas, ana li
sar as repercussoes da política Brasileira de promo:ão ã Exportação de
Manufaturados sobre o mercado de fibra de algodão, assim como determi
nar e quantificar as principais forças subjacentes ã procura e a ofer
ta internas e externas de algodão em pluma brasileiro.

Por conseguinte, para consecução dos objetivos acima descritos
ê necessária a obtenção dos seguintes objetivos °específicos:

apresentar, em um modelo simplificado de equilíbrio parcial,
a política Brasileira de Promoção ã Exportação de Manufatura
dos Têxteis e analisar seus efeitos qualitativos sobre omer
cado de fibras de algodão; ••C

...,..Me -BtBl rOT." .•.estimar a oferta e a demanda internas de algodiaõ em p~~
estimar a oferta para exportaçao e a demanda externa do algo
dão em pluma brasileiro;
estimar a oferta para exportação e a demanda externa por fios
de algodão brasileiros.

Atraves do primeiro objetivo específico aCl.mamencionado, pr~
tende-se descrever o processo de ajustamento e as repercussões da Polí

o tica Comercial Brasileira sobre a evolução dos preços e quantidades de
pluma produz~da internamente com o fim de permitir emoasar as propos~
çoes de preço mínimo para o produto durante e apos o processo de reti
rada de tais subsídios, decorrente de acordos internacionais já firma
dos pelo °Brasil.

Com os outros oójetivos, pretende-se determinar as principais
variáveis (forças)"explicativas do comportamento do mercado de alg~
dão, aSSl.m como quantificar seus efeitos. Tais informações, consti
tuem fator altamente relevante e necessário para a fundamentação das
propostas de Preços Mínimos, e para orientar a atuação da instituiçao
na comercialização interna do algodão em pluma e na política de crêdi
to para comercialização.

A importância do estudo reside no fato de se avaliar a necessi
dade de propor novos instrumentos de política ou mesmo sugerir algumas
modificações na forma como vem sendo administrados tais instrumentos,
tendo em vista diminuir algumas fontes de estrangulamento
nas exportações de manufaturados.

..
a -expansao



2 - O PRODUTO EM ESTUDO: O ALGODÃO

2.1 - Antecedentes

O algodão, a fibra têxtil de maLor consumo mundial, acompanha de
perto a evolução do homem: em escavações arqueológicas no Paquistão,
ruínas de Mohenjo-Raro, foram encontrados vestígios de tela e cordão de
algodão com mais de 5.000 anos; na America, litoral Norte do Perú, há
vestígios de que há A.SOO anos já se manipulava o algodão. Foi, entre
tanto, entre os Incas que este artesanato têxtil ganhou maior desenvol
vimento, conforme evidenciam tecidos de algodão encontrados1

Embora no Egito, Sudão e Ásia Menor o algodão fosse conhecido há
séculos antes de Cristo, seu aparecimento na Europa ocorre no seculo 11

da nossa era. Os árabes introduziram o produto e a sua manufatura na Eu
ropa, todavia só na epoca das cruzadas, as cidades de Genova e Veneza
começaram a manufaturá-lo importando matéria-prima da Ásia.

Com o advento da Revolução Industrial este produto despontou co
mo a maLS importante fibra têxtil.

No Brasil a cultura era empreendida pelos indígenas em pequenas
roças e o artesanato de fios, tecidos e confecção de redes era desenvol
vido por mulheres índias. ~~~anhão foi o primeiro grande produtor do
chamado "ouro branco" em fins do Seculo XVIII. A ~eg~ir, o Nordeste sur
gLu como grande produtor, cultivando o algodão arbóreo. Esta época mar
ca o início da primeira fase da cotonicultura brasileira e se estende
ate 1930.

Do Século XVIII ate o Século XIX o Brasil ocupou posiçao de des
taque nas exportaçoes mundiais, até que os Estados Unidos da América
surgiram como grandes exportadores e a produção brasileira entrou em d!:.
clIn í,o , Entretanto, com a Guerra de Secessao'americana em 1860, oc,?rreu
outro grande desenvolvimento na cultura durante uns 10 anos, este desen
volvimento foi grandemente influenciado pelas migrações de refugiados

1 . - . ( )Para uma descrLçao maLS detalhada, ver Passos 2S.
r::
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anos que introduziram variedades anuais em são Paulo, sendo cu1ti
ad pela primeira vez no Brasil o algodão herbáceo.

Neste período uma incipiente indústria têxtil brasileira passou
a absorver grande parte da produção interna.

Durante a Primeira Gu~rra Mundial coincidente com a geada
devastou os cafezai~, a cultura do algodão ganha impulso, embora na
cada de 20 tenham surgido os primeiros concorrentes artificiais, as fi
bras ce1ulõsicas.

que
dê

2.2 - A Evolução da Oferta Interna de Algodão em Pluma

A fase moderna de cotonicultura brasileira inicia-se a partir de
1930, quando principia a expansãódesta cultu~a no Estado de são Paulo.
A implantação do modelo de substituição de importações, a expansao da
indústria têxtil, a disponibilidade de recursos na agricultura devido ã
cr í se da cultura cafee í ra , o conhecimento tecnico acumulado em epocas ,
anteriores e o grande amparo institucional pelo Estado de são Paulo,pe~
mitiram a expansão da cultura neste.estado em bases racionais.

A cotonicultura brasileira e dividida em duas grandes regioes
produtoras:

a) á Meridional; que abrange as regioes Sul e Sudeste do Brasil,
respondendo os estados de são Paulo e paranâ pela quase tota
lidade de sua produção.

b) a Setentrional, que abrange os estados do Nordeste, sendo o
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e pernambuco os princi
pais produtores.

Na Região Meridional cultiva-se exclusivamente o algodão herbá
ceo, de ciclo anual, cUJas variedades, mais produtivas que a regiao Se
tentrional, produzem fibra de comprimento medio. O sistema produtivo ca
racteriza-~e por ser: extensivo e monocultor, de risco elevado, devido
ã incidência de pragas e doenças; de tecnologia intensiva em insumos m~
dernos, e de utilizar grandes investimentos em capital fixo na aqu~s2:.
ção de máquinas e equipamentos.

Nesta região o amparo institucional provido pelo Es"tado dê são
Paulo, mediante recursos financeiros ao d.esenvolvimento da. pesquisa
agronômicat gerou um imensurãvel acervo de conhecimentos de elevadó re
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.' 2 Lí .28soc1al,AYER H.ePASTORE J. et a 11 .
Na Região Setentrional a cotonicultura se caracteriza por:
a) Predomínio do algodão arbôreo, semiperene denominado Haria Ga

lante, e do algodão mocô, de fibra longa (tipo sertão) e ex
tralongo (tipo seridô) plantado em consorciamento com outros
produtos, geralmente de subsistência.
A cultura de herbáceo ocorre em níveis ainda pouco represent~
tivos e adotando tecnologia moderna, sem entretanto atingir o
mesmo grau de utilização de tecnicas modernas como na Região
Centro-Sul.

b) Nesta Região, parcela significativa da produção provem de cul
tivos inferiores a 20ha., explorados atraves de um sistema de
parceria, onde o proprietário de terras transfere ao parceiro.
a totalidade dos riscos e encargos da cultura, e ainda obtem
a garantia de suprimento alimentar para a pecuária bovina.

c) Nível tecnolôgico rudimentar em que não há práticas conserva
cionistas; a utilização de corretivos e fertilizantes e des
prezível e o cultivo e feito em consórcio com produtos de sub
sistência, arroz, feijão, mandioca e milho.
Nos estados da paraíba e dó Rio Grande do Norte, utiliza-se
tração animal, entretanto, a colheita e manual.

d) O algodão arbóreo e o produto que propicia renda monetária às
populações de baixa renda. Como a cultura e semi-perene,anua~
mente são renovadas algumas áreas de plantio, entretanto, se
gundo PASSOs25 a produção de algodão arbóreo obedece a se,
guinte estratificação durante um ciclo de cinco anos:

10% a.a - no 19 e 59 ano
30% a.a - no 29 e 39 ano
20% a.a - no 49·ano

A Tabela 2.2.1 e 2.2.2 ilustra, respectivamente, a evolução da
produção e área em ambas as r~giões e o dualismo tecnológico.

Apesar da area colhida n~ Região Nordeste ser bastante superior
a area na Região Sul, a produção obtida e bastante inferior, pois o si~
tema produtivo rudimentar resulta em níveis de produtividade baixos.

Na decada de sessenta,a produção de algodão acompanhou a expa~
são da economia brasileira, ou seja,a produção. media anual cresceu 12%
em relação ã decada anterior.

O pico da produção brasileira ocorre em 1972 com uma produção de
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2.2.1 - Evolução da produção algodão em pluma
8CMe-elSL/OT eC.

Ano Produção brasi1 Produção centro-sul Produção nordeste*
(1000 t) (1000 t) (1000 t)

. ,

1949 366 258 108
1950 349 230 119
1951 371 231 140
1952 435 357 78
1953 357 247 110
1954 335 226 109
1955 394 250 144
1956 396 239 157
1957 337 197 140
1958 433 259 174 ,
1959 379 271 108
1960 467 294 173
1961 571 355 216
1962 613 388 225
1963 589 371 218
1964 587 337 250

_1965 598 374 224
1966 641 385 256
1967 499' 290 209
1968 614 370 ~ 244
,aç.a 674 411 263•..,v."

1970 772 513 259
1971 637 482 '155-
1972 875 -__ 599 276
1973 746 496 250
1974 689 424 265
1975 625 394 231
1976 453 259 194

-1977 -591 440 157
1978 , 514 315 199

. , ,

Fonte: FIBGE - Dados de algodão em caroço transformados.
* - Veja definição de criterio de agregação de safras no Apêndice I.
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~ ELA 2.2.2 - Evolução da área cultivada com algodão em pluma

Área cultivada Área cultivada Área cultivada
Ano/safra Brasil Centro-Sul Nordeste

(1000 ha) . .. (1000 ha) (1000 ha)

1969/70 4.194 1..341 2.853

1970/71 4.374 1.243 3.131

1971/72 4.644 1.406 3.238

. 1972/73 4.379 1.176 3.203

1973/74 3.828 914 2.914

1974/75 3.828 87.1 2.957

1975/76 3.493 574 2.919

1976/77 4.092 848. 3.244
-1977 /78 (1) 3.921 867 3.054

Fonte: MA/EARI pub1icada na AGROANALYSIS - Junho/1979.

(1) - Estimativa.
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5 mil toneladas de algodão em pl~ma. A partir de entao 1n1C10u-se o
processo de decadência da cultura, principalmente na Região Meridional.
A variável determinante do declínio da cotoniculturadesta Região tem
sido ·asreduções da área cultivada, estas reduções estão intimamente as
sociadas a expansao de culturas alternativas, principalmente da soja e
do milho e mais recentemente, da cana-de-açúcar.

A razão do processo de decadência da cotonicultura da Região Me
ridional foi a política econômica empreendida recentemente: a política
de Subsídios a Exportação ao permitir a expansão da indústria de equ1p~
mentos propiciou ganhos de escala e consequentemente reduziu os preços
dos bens de capital; os níveis de subsídios proporcionados pela polít~
ca de crédito rural induziram ainda mais o uso de insumos modernos; por
outro lado, a expansão da demanda por trabalho nesta região induziu a
elevações do salário real. Consequentemente a modificação nos preços re
1ativos dos fatores de produção tornaram a rentabilidade das culturas
de milho, soja e cana-de-açúcar superior a de algodão, já que, compar~

.tivamente, a cotonicultura é menos intensiva em capital e mais intensi
va em mão-de-obra que a cultura de milho, soja e cana-de-açúcar.

Levando-se em consideração o elevado risco de quantidade, asso
ciado a incidência de pragas e doenças dos algodoais e a respectiva ele
vaçao nos custos, devido ao combate destas, conclui-se que o nível de.
conhecimento tecnolBgico atual induz ~ substituição desta cultura ~or
outras mais rentáveis e de menor risco, que·é o caso da soja, milho e
mais recentemente da cana-de-açúcar.

@leME' -BIBLfOTI!C'-

2.3 - A Evolução no Consumo Interno de Algodão em Plum~

A Tabela 2.3.1 ilustra a evolução recente no consumo interno de
algodão em pluma. Esta elevação está diretamente associada ã política
comercial brasileira. Estímulos ã modernização no parque industrial tex
til, apoiados na isenção de impostos de importação de equipamentos mo
dernos e subsídios e incentivos concedidos ã exportaçao de têxteis, via
bilizam exportações de manufaturados.

A título de ilustração constata-s~ a elevação nos volumes de 1m
portaçao de equipamentos os quais situavam-se em US$ 22,6 milhões em
1967, elevando-se para US$ 159 milhões em 1973.



TABELA 2.3.1 - Evolução do consumo aparente interno de
algodão em pluma

I!!!ICMe-B'BLIOTec .•

Ano
Consumo

Aparente
(t)

Produção de fios de
algodão em são Paulo

(t)

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

326.719
*

414.259
372.022
389.808
398.768
344.640
431.072
355.942
344.568
385.740
23t·347
326.239
535.696
565.530
478."228
574.615
490.708
410.868
604.452

94.915.026
100.036.359
106.429.796
111.786.619
113.931.605
110.109.186
110.125.967
100.097.965
109.137.909

97.674.786
110.729.002
118.114.485
117.989.375
115.711.326
134.083.000

~ -
147.440.000
147.729.700
153.799.800
174.585.500
163-.-170.000

(*) - dados não disponíveis
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~ conveniente acrescentar o efeito de produtos novos (Tabela
.3.2), as fibras artificiais celulôsicas e asfib,.-:tssintéticas, sobre

o consumo interno de algodão em pluma. Em termos relativos tem-se que o
algodão que respondia por 93% da produção total de fibras em 1963 no
Brasil, em 1978 diminui a sua participação para 70%, enquanto que as fi
bras sintéticas durante o mesmo período elevam-se de 0,01% para 0,257..

O crescimento da demanda final foi em parte suprido pelo creSC1
mento na disponibilidade de produtos artificiais e sintéticos.

A fibra cortada·de produtos artificiais e sintéticos ao serem
misturadas no processo de fiação juntamente aos fios de algodão na in
dustrialização de fios mistos e o filamento contínuo destas matérias,
incorporados no processo de tecelagem, deixam dúvidas se a relação exi~
tente entre as matérias primas é de substitubilidade ou de complement~
riedade.

Como os tecidos sintéticos prop1C1am.a característica de "easy
caretlaos produtos mistos, a mistura de fibras ocorre dentro de uma cer
ta faixa de preços, de modo que a definição a priori de substituição ou
complementariedade se apresenta prejudicada. Sob qualquer uma destas hi
pôteses, qualquer modificação no preço relativo de fibras pode deslocar
a demanda ipterna por algodão em pluma.

2.4 A Evolução das Exportações

As exportações brasileiras, desde 1958, sao condicionadas por um
sistema de licenças prévias para exportação. Este mecanismo ao adminis
trar os volumes exportáveis impede que modificações nos preços externos
sejam repassados ao mercado interno, aspecto este favorecido também p~
Ia sobrevalorização cambial, e assegura quantidades de matéria-prima a
indústria de 'fiação e tecelagem.

Apesar destas restrições, o volume de exportaçoes de pluma cres
ceu, de 1958 a 1969, ano em que se registrou o maior volume exportado
(Tabela 2.4.1), decrescendo sucessivamente após 1970.

A taxa média de decréscimo anual no quantum exportado de algodão
em pluma, no período de 1970 a .1978, foi de 22,6% (Tabela 2.4.1). Este
declínio nas exportações de pluma foi devido a:

a) política comercial brasileira de estímulo às exportaçoes de
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TAI\I!:I...A - Brasil - produção de fibras têxteis

Naturais Artificiais Sinteticas (6)
Ano (1000 t) (1000 t ) (1000 t )

Algodão Lã Bruta Rami Seda (fio) Juta Viscose Acetato Total Ny10n Poliester Acrílico Outras Total
(1) (2 ) (3) (4) (5) (b ) (a) (b ) (b) (c)

1963 588,8 12,1 8,5 0,11 56,0 33,7 5,2 38,9 8,4 2,0 - - 10,4
1964 586,9 26,8 10,2 0,09 63,2 34,8 5,8 40,6 9,6 3,0 - - 12,6
1965 598,2 31,0 12,5 0,11 75,8 32,4 5,9 38,3 10,6 3,9 - - 14,5
1966 .641,3 34,6 18,0 0,13 59,9 39,0 6,9 45,9 13 ,3 5,9 - - 19,2
1967 499,5 26,1 18,0 0,15 64,1 37,6 7,6 45,2 12,8 5,3 - - 18,1
1968 614,4 30,5 24,0 0,19 65,0 45,8 7,6 53,4 17,3 9,2 0,7 0,1 27,3
1969 674,3 38,5 26,0 0,22 52,7 40,3 8,1 48,4 17.7 12,1 1,0 0,7 31,5
1970 772,5 36,4 29,5 0,26 71,0 39,6 8,3 47,9 24,5 16,6 2,9 1,6 45,6
1971 636,9 39,5 30,0 0,32 59,8 45,1 8,1 53,2 27,4 20,9 4,1 2,7 . 55,1
1972 874,9 36,5 30,0 0,39 75,1 45,9 8,6 54,5 33,6 33,1 6,5 4,0 77 ,2
1973 745,7 34,2 27,5 0,54 91 ,8 50,5 8,8 59,3 40,0 53,9 9,2 13,1 116,2
1974 689,0 24,4 27 ,0 0,70 66,8 45,6 8,1 53,7 43,0 61,5 11,1 14,8 130,4
1975 625,1 27,1 24,0 1,20 76,4 42,8 6,4 49,2 49,8 63,6 12,2 20,2 145,4
1976 452,6 27,2 18,3 1,20 83,1 47,5 6,2 53,7 56,6 83,0 15,2 23,3 178,1
1977 596,9 25,3 13 ,8 1,12 85,3 44,7 5,8 50,5 60,4 83,4 14,0 33,0 190,8
1978 513,9 26,9 8,5 1,12 75,0 42,6 3,9 46,5 68,3 93,1 16,4 40,4 218,2

Fonte: (1) - CFP - Produçio Nordeste Defasada
(2) - IBGE 1963 - Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul 1964/1973 - FECOLAN 1974/1978
(3) - Central de C1assificaçio de URAI-PR - CFP 1976/77 - IBGE
(4) SAEP - Serviço de Sericu1tura de Campinas (produçio ESP) 1974/1978 - Estimativas SIFTSP
(5) Instituto de Fomento ã Produçio de Fibras Vegetais IFIBRAM - Juta e Ma1va
(6) 1963/1964 - Estimativa SIFTSP - F.A.O - 1965/1978 - A.B.P.F.A.S.

Observações: a) Exc1usive mecha para filtro de cigarro.
b) Inclusive filamento industrial cQntínuo, de alta tenacidade.
c) 01efinicas e Elastomero (LYCRA). •....

w



TABELA 2.4.1 - Evolução das exportaçoes de algodão em pluma, fios e tecidos de algodão

A1god~o em Pluma . Fios de Algodão ~ecidos de Algodão
.

Ano Quantidade Preço Médi~ de Quantidade Preço Medio de Quantidade Preço Medio de
Exportada Exportaçao Exportada Exportação Exportada Exportação

(t) (US$/t) (t) (US$/t) (t) (US$/t)

1958 40.197 616,16 1.502 2.491,99 762 1.734,11
1959 77.394 1+59,22 -J( * )~ *1960 95.398 477 ,85 * * * *1961 208.676 533,27 * * * *1962 215.915 519,49 90 107,70 - -
1963 221.804 515,05 54 58,93 - -
1964 217.028 498,82 * * * *1965 198.690 488,79 -/( )~ * *1966 238.867 470,62 * * * *1967 189.441 479,st. -J( -J( * *1968 247.551 528,44 1.847 1.021,30 - -
1969 439.380 446,10 3.070 995,00 - -
1970 342.834 450,46 5.944 969,84 - -
1971 226.809 '604,66 6.541 1.041,57 8.882 1.244,33

.1972 284.201 663,92 19.239 1.028,20 18.361 1.405,99
1973 282.792 770,92 29.388 1.532,20 25.267 2.082,59
1974 83.160 1.093,48 28.326 2.344,27 19.806 3.000,00
1975 97.794 1.096,20 41.733 1.625,46 20.950 ·2.373,11
1976 5.579 1.247,46 40.964 1.983,41 12.596 3.341,27
1977 34.732 1.177,43 52.644 2.280,66 21.147 3.254,76
1978 44.515 1.185,22 * * * *

Fonte: CACEX
(*) - dados não dispon!veis
(-) - nenhum

t-'
~
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manufaturados; . 1r!!~~

b) reduçãó na produção interna da pluma;
c) elevação nos preços internos da pluma, fios e tecidos.
No primeiro caso , parcela das exportaçoes de matéria-prima foram

exportadas na forma de fios e outros manufaturados de algodão va1endo-
se dos incentivos ã exportaçao.

No segundo caso, a administração das exportaçoes limitou os volu
mes exportados tendo em vista a garantia de matéria-prima industrial.

Finalmente, a elevação nos preços internos da fibra inviabilizou
as exportaçoes brasileiras de pluma, estas quando houveram, foram incen
tivadas.

Em 1977, o Conselho Nacional de Abastecimento (CONAB), Voto 149
de 23 de junho de 1977, institui uma bonificação de 8% sobre o valor
FOB das exportações para registros emitidos pela CACEX entre 11/07/77 e
25/10/77 sendo elevado em 20% até 22/11/77.

Esta bonificação foi efetuada através da venda de 4.963 tonela
das dos estoques de algodão em pluma do Governo Federal, adquiridos p~

.1a Comissão de Financiamento da Produção - CFP, em safras anteriores,
a preços simbólicos de Cr$ 0,01 por quilograma. A contrapartida destas
vendas simbólicas foi a exportação de 32.312 toneladas de pluma.

Após este período o Conselho Monetário Nacional (CMN) substituiu
este sistema de bonificação por liberação de recursos do FINEX; ou 'se
ja, transferências monetárias aos exportadores no montante de 20% sobre
-ovalor FOB das exportações. A partir de 27/02/78 este subsídio elevou-
se para 28%, sendo admitido a sua vigência até que fosse exportadas
50.000 toneladas, condicionado ainda ao nível máximo de 5.000 toneladas
por exportado~. A partir de 20/10/78 este subsídio reduziu-se a 20%, v~
gorando até 31/12/78.

A ocorrência de medidas prote~ionistas em países importadores de
manufaturados têxteis limitou as exportações brasileiras de fios e teci

, , -
dos: na comunidade européia se os volumes importados para as diversas
categorias têxteis excederem 'a5% do total importado pela comunidade,
e necessário uma negociação com vistas ã imposição de cotas; do modo
análogo os volumes exportados para os Estados Unidos são negociados,
definindo-se imposição de cotas. As Tabelas 2.4.2 e 2.4.3 ilustram ~n
formações quanto a acordos' recentes.

O resultado líquido somando-se as receitai das exportações de fi
bras, fios e tecidos de algodão, foi uma redução na receita de export!



l'Angr.A 2.11.2 - Acordo Brasil/Comunidade Econômica Européia sobre têxteis - quotas para o ano de 1979

Categor~a Produtos Unidade Alemanha Bene1ux Dinamarca França Irlanda Itália Reino TOTAL
Unido CEE

1 Fios de Algodão t 11.798,7 6.320,4 453,3 3.103,4 1.356,8 3.380,8 621,1 27.034,5
2b T~cidos Crus de A1g~ t 5.478,3 1.273,3 200,0 1.569,8 97,5 3.117,5 1.810,0 13.546,4

dao
2a Tecidos Tintos de Algo t 685,4 558,8 86,4 261,3 505,5 525,6 413,1 3.036,1

dão -
4 Camisas T-Shirts pç 6.707.000 1.039.000 411.000 121.000 29.000 281.000 1.813.000 10.401.000
6 Calças pç 842.000 148.000 81.000 41.000 5.000 338.000 206.000 1.661.000
9 Confecções Tecidos Fe~ t 2.640,8 113 ,lI 48,3 45,1 158,5 137,6 426,3 3.570,0

pudos
13 Calcinhas/Cuecas pç 1.279.000 348.000 90.000 1.583.000 37.000 352.000 468.000 4.157.000
20 Roupa de Cama t 2.031,8 69,3 5,2 31,5 2,1 25,2 39,9 2.205,0
24 Pijamas pç 162.000 16.000 1.000 . 4.000 - 3.000 46.000 232.000
25 Camisolas pç 648.000 274.000 3.000 22.000 1.000 72.000 47.000 1.067.000
30b Outras Roupas de Baixo

, 62,4 34,3 106,1t 3,1 . 2,1 - 2,1 2 '>

31 Soutiens pç 622.000 120.000 73.000 1.074.000 1.000 21.000 80.000 1.991.000
39 Roupa de Hesa t 875,6 42,4 42,4 55,1 2,1 37,1 323,3 1.378,0

Fonte: Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral, no Estado de são Paulo.
CACEX

o•.
,~~
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TABJ::LA2.4.3 - Acordo Brasil/Estados Unidos sobre produtos têxteis - quantidades das quotas estabe1ecidas

Categorias A r t i g o s
Ano Acordo Ano Acordo Ano Acordo

UnidadelFator dei 01/04/79 a 31/03/80 01/04/80 a 31/03/81 01/04/81 a 31/03/82
Conversão em jardas quadradas em jardas quadradas em jardas quadradas

300/301

313
315
317
319
320

337
339
340

345
347
348
350

·352
363
369
369

GRUPO I
Fios de Algodão
GRUPO II
Tecidos Tipo Tela "Sheeting"
Tecido Tipo Tela "printc10th"
Tecido Tipo Sarja e Cetim
Tecido Tipo Brim
Outros Tecidos de Algodão
Basket

TOTAL GRUPO II
GRUPO III
P1aysuits de Malha ou Tecido
Camisas de Malha Tipo Tshirt e Outras

.Camisas de Tecidos p/Homens, Rapazes e
Crianças
Sweaters
Calças para Homens e Rapazes
Calças para Mulheres, Moças c Crianças
Roupões de Malha e Tecido Geral
Calcinhas, Cuecas, etc.
Toalhas Felpudas
Carpetes/Tapetes "Rugs"
Outros Artigos Manufaturados de
Algodão
Basket

TOTAL GRUPO III

1b

yd2
yd2
yd2
yd2
yd2
yd2

dz
dz

dz
dz
dz
dz
dz
dz
dz
1b

1b
yd2

4,6

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

'25,0
7,2

24,2
36,8
17,8
17,8
51,0
11 ,O

0,5
4,6

4,6

49.001.716 56.102.06552.431.836

11o
~
f1I
I

OJ
ii
r-O
-f
rvn•

18.743.158
15.803.054

6.982.745
3.920.138

10.167.857
4.410.155

60.027.107

21.459.042
18.092.917

7.994.545
4.488.166

11. 641.179
5.049.187

68.725.034

20.055.179
16.909.268

7.471.537
4.194.548

10.879.607
4.718.866

64.229.004

2.139.866
1. 750.464

2.289.657
1.872.996

1.999.875
1.635.948

3.159.408
1.837.571
2.740.808
1.860.687
2.893.791
1.421. 277
4.984.657
2.891. 100

3.380.567
1.966.201
2.932.665
1.990.935
3.096.356
.1.520.766
5.333.583
3.093.477

3.617.207
2.103.835
3.137.952
2.130.380
3.313.101
1.627.220
5.706.934
3.310.020

4.450.224
750.767

30.626.113

4.761.740
803.321

32.769.941

5.095.062
859.553

35.063.837

TOTAL (FIOS + TECIDOS + CONFECÇÕES) 139.654.936 159.890.936149.430.781
I-'-...JFonte: Sindicato da Indústria de Fiação e Tecelagem em Geral, no Estado de são Paulo - CACEX.
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ções. Tomando-se o valor medio das expor t açoe svno período de 1957 a 1970
e de 1971 a ~978, cons :ltou-se que na media houve um decrescimo nas ex
portaçoes de algodão em pluma o qual reduziu a receita de divisas da or
dem de US$ 2,50 milhões de dólares, e um acrescimo nas exportaçoes de
fios de algodão o qual elevo~ a receita de divisas em US$ 56 mil, mesmo
acrescentando-se tecidos e outros manufaturados, a redução na receita
cambial da pluma não foi compensada pelas exportações de fios e teci
dos. Ou seja, a política de subsídios ,ao setor têxtil nao vem atingindo
o objetivo de expandir a receita cambial.



3 - UM MODELO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA DE SUBsíDIOS ÀS EXPORTAÇÔES DO
MERCADO DE ALGODAO: UM ENFOQUE DE EQUILÍBRIO PARCIAL

Este capítulo destina-se a apresentar, através de um modelo de
equilíbrio parcial, as repercussões da política Comercial Brasileira,
implantada após 1970, sobre o mercado de algodão em pluma, fios e teci
dos de algodão (item 3.2), assim como expor alguns efeitos do Programa
de Subsídios às Exportações de Têxteis (ítens 3.3 a 3.7) objetivando
embasar a interpretação dos resultados empíricos do estudo. O item
3.8 trata dos efeitos dos incentivos à importação de equipamentos tex
teis.

3.1 - As Hipóteses do Modelo

As hipóteses específicas do modelo sao:

a) a procura por fibra de algodão é composta pela demanda exter
na por fibra e derivada da demanda interna e externa por
fios e tecidos de algodão que aqui são considerados como um
único produto final;

b) os preços de todos os fatores para prod~ção, fiação e tecela
gem de algodão sao constantes, ou seja, a oferta de cada um
destes fatores é infinitamente elástica.
Esta suposição leva a superestimar a reação dos produtores de
algodão a preços, aSS1m como a elasticidade da oferta de fios
e tecidos de algodão;

c) a capacidade instalada da indústria de fiação e tecelagem de
'algodão é suficientemente grande de modo que o custo margi
nal de transformação é constante para qualquer que seja o v~
lume processado de algodão, ou seja, a indústria trabalha
com rendimentos constante~ de escala;

d) os coeficientes de transformação sio fixos~
Esta suposição permite a construçao da oferta de fios de aI

19
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godão paralela ã oferta ~nterna de pluma;
e) O Brasil, no mercado internacional, ê tomador de preços tan

to para a pluma como para os fios e tecidos de algodão;
f) o efeito final dos subsídios ã exportação pode ser considera

do como um subsídio específico;
g) anteriormente a 1970 o país ê exportador exclusivamente de aI

godão em pluma, já que o custo interno de transformação e su
perior ao externo (observa-se pelo Capítulo 2 que nesse p~
ríodo ê expressiva a exportaçao de pluma, enquanto a de pr~
dutos finais, fios e tecidos de algodão e eventual e despr~
zível) ;

h) após 1970 o país deixa de exportar pluma e passa a exportar
somente seus produtos finais (pelo Capítulo 2 observa-se que
a exportaçao de fio e tecidos de algodão passa a ser expre~
siva, enquanto a de pI'uma sofre grande decrescimo, mesmo as
sim, ocorrendo quase que exclusivamente devido a incentivos
ã exportação).•

As quatro primeiras hipóteses sao simplificadoras do modelo, en
quanto que as duas últimas são específicas do caso brasileiro.

Este conjunto de hipóteses, embora leve a algumas distorções
(quantitativas) do mercado em estudo, facilita a apresentaçao gráfica
e ê adequado ao objetivo proposto, que ê somente o de melhor descrever
(visualizar) e obter respostas qualitativas 'quanto ã direção dos efei
tos da atual política Comercial Brasileira sobre o mercado de fibras,
fios e tecidos de algodão.

!!leME! -BIBLIOTeCA

3.2 - O Modelo Gráfico

A apresentaçao gráfica das funções representativas do mercado
de algodao em pluma e fios de 'algodão ê feita na Figura 3.2. A nomen
clatura utilizada para definição 'das funções ê composta por um conju~
to de três letras, seguidas de um número subscrito que identifica o
instante de tempo (no caso "0" ou "I") em que ê observada a função.

, .
A primeira letra consiste de uma maí iiscu la "O" ou "D" que qual.í .

fica, respectivamente, se a função ê de oferta ou demanda. A segunda



Pip. Pif

Pxp.Pxf

Plf1 = Pxf1
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etra, minúscula, indica se a função diz respeito ao mercado interno
(i) ou externo (x), finalmente a terceira letra, minúscula, qualifica
se o produto considerado é pluma (p) ou fios (f).
Assim sendo:
Oip = representa a oferta interna brasileira de algodão em pluma noo

instante inicial "o";
Oifo
Dxf

o

= é a oferta interna de fios de algodão no instante inicial "o";
= e a demanda externa por fios de algodão brasileiro no instante

inicial "o". !!leME -BIBLIOTeCA
No período inicial2, o preço interno da fibra Pip , é equivaleno -

país exportava s~te ao preço internacional, Pxp e, por conseguinte oo
mente a matéria prima. O volume produzido internamente ao preço de Pip- o
e OA , sendo que a quantidade de DB, definida pela intercessão da curvao o
de demanda interna de pluma ao nível de preço definido pelo mercado i2!
ternacional indica o volume de matéria-prima"queserâ processado inte.E:.

A função oif , ilustra para cadao
vel de utilização de matéria prima o preço do fio equivalente ao volu
me transformado. Inicialmente o preço interno do fio e Pxf •o

No período seguinte3, como o governo decide estimular as exp0.E:.
taçoes de fios de algodão e fornece um subsídio às exportaçoes em ter
mos específicos equivalentes a "S", este subsídio representa para o ex

namente e transformado em fios.

portador.brasileiro um des locamento paralelo da demanda externa de fios
igual ao valor dos subsidios "S", a nova curva de demanda externa de
fios de algodão D~fl passa a

Nesta situação o preço
te nível de preço a indústria

ser Dxf + S.
o

interno do fio eleva-se para Pifl•
de fiação eleva a pr~dução de fios.

A es
Este

rato corresponde a um deslocamento para a direita da demanda interna
de pluma, representado graficamente pela reta DiPl o que torna o preço
interno da fibra, PiPl' maior que o preço internacional e, conseqUent~
mente inviabiliza as exportações de pluma. Aos novos níveis de preço
o consumo int.ernode fios se reduz para OBl•

2 cujas intercessões realçadasObservar somente as curvas estao
por circulos em negrito.

3 b " cujas intercessões realçadasO servar somente as curvas estao
pela circunferência.
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3.3 - Efeito sobre a Receita dos Exportadores

A variação, em cruzeiros da receita dos exportadores (6RE) está
diretamente relacionada - . do preço interno de fios de alg~ao acreSC1mo
dão e ã resposta da oferta interna a este aumento de preços. Este
acrescimo de preços nao so proporciona uma maior remuneraçao por unida
de do produto exportado como tambem, desde que a curv~ de demanda 1n
terna de fios não seja perfeitamente inelãstica, aumenta a disponibili
dade de produto para exportação.

Observa-se pelo item 3.2 e figura 3.2, que na situação inicial
o país era exportador exclusivo de algodão em pluma (área B D E A ) eno o o o
quanto na situação final pas sa a exportar exclusivamente o produto ma
nufaturado (área BIZoYoAI) por conseguinte a variação da receita do se
tor exportador pode ser medida, geometricamente, atraves da Figura 3.2
como:

~RE area BI Z Y A - area B D E Ao o I o o o o

Analiticamente esta area pode ser expressa como:
AI A

dfRE fB Dxfl dPif - f o Dxp dPipB oI o
(eq , 1)

Dado que:
Dxfl = Dxfo + S

entao a equação (1) pode, alternativamente ser expressa como:

dfRE Dxp dPip. o (eq , 2)

Esta variaçao na receita do setor exportador pode ser expressa
em termos de elasticidade preço da demanda externa de fios e da elas ti
cidade e da oferta interna de fioi.

Se:
Dxfl (Dxf + S)o Demanda Externa de Fio após a 1n

trodução do subsídio a exporta -
çao.

e:

Oif = g (Pif) = Oferta Interna de Fios no instante inicial.
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o equilíbrio se dã quando

f (Pxfl) = g (Pif) (eq. 3)

onde o preço recebido pelo exportador e igual ao preço pago pelo consu
midor interno:

Expressando o preço recebido pelo exportador como:

Pxfl = (Pxfo + S)

e, diferenci~ndo a equação (3), tem-se que o acréscimo de preço inter
no devido ã introdução do subsídio pode ser expresso da seguinte mane~

onde S = subsidio

ra:

dPxfl
ds

f ' (Pxf )o= ---------------------
f' (Pxf ) - g ' (PiO

o

Definindo nDxf como elasticidade da demanda externa de fios no ~ns
o

tante inicial, e nOif como elasticidade da oferta interna de fios no
instante inicial, tem-se que:

fI (Pxf ) = -no Dxfo
Q

Pxf
e s ' (Pií) = nOif

o
Q

pif
Portanto o aumento no preço .devido a aplicação de subsídios pode ser
expresso em termos de elasticidade, da seguinte maneira:

dPxfl
dS

1

1 +

Observa-se que o acréscimo no preço recebido pelo exportador
após a introdução do subsídio ã exportaçao dependerá da relação entre
as elasticidades da oferta de fios no instante inicial e da elasticida
de da demanda externa de fios.

Por conseguinte, quanto maior for a elasticidade da demanda e~
terna de fios e quanto ma~or a elasticidade da oferta interna de fios
maior é o efeito sobre a variação na receita dos exportadores.
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- Efeitos Sobre a Produção Int~rna de Fios e de Fibras

A implementação·da polí.tica·de incentivo as exportaçoes ao ele
var o preço interno de fios estimula a fiação, elevando-se a produção
interna de fios. Como já foi comentado, este fato corresponde a um de~
locamento para a direita na demanda interna de algodão em pluma, ele
vando o seu preço interno. A este nível de preço os produtores sao es
timulados a produzirem mais algodão em pluma.

Conforme pode ser observado na Figura 3.2 o efeito sobre a pr~
dução interna de fios resulta da transferência de recursos ã indústria
de fiação equivalente a PiflY W U X Pif , volume de recursos em parteo o o o o "
financiado pelo governo equivalente ao "desembolso de Z Y W U e em paro o o o -
te.financiada pelos consumidores internos.

Este aumento na quantidade produzida de fios depende da elasti
cidade preço da oferta de fios. Quanto mais elástica for a oferta de
fios maior será o deslocamento na demanda interna por fibra.

Na ausência de informações necessárias ao conhecimento da elas
ticidade da oferta de fios, a análise qualitativa pode ser realizada
através da elasticidade preço de pluma.

A correspondência entre a elasticidade da oferta de fios e a da
pluma, pode ser expressa da seguinte maneira:
Definindo-se:

Qip = a + b Pip como Oferta Interna de Pluma
e

Qif = a + b Pif como Oferta Interna de Fios
e

Pif = (pip + c) e Qif =
Qip
T

onde:
c é o custo unitário de transformação da pluma em fio, por hip~
tese constante qualquer que seja o volume transformado;

À e o coeficiente técnico 'de conversão da fibra em fio, tal que
"O < À < 1;

e definindo-se a elasticidade preço da oferta de pluma co~o:
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e a elasticidade de preço da oferta de fios como

bPif
Tlpif= Qif

têm-se que: tPiP. + cj
~

À

npif = bÀ [PiP+ c JQ1P

npif À - bc ]= + Qip

Conclui-se que sendo·dado o coeficiente de conversao entre fi
bra e fio e o custo de transformação Cc) da pluma em fio a elasticida
de da oferta de fios Cnpif) pode ser obtida através da elasticidade da
oferta de pluma. Por conseguinte, quanto mais elastica for a oferta
de fibra maior sera a elasticidade da oferta de fios e conseqUenteme~
t€ maior sera a variação na produção interna de fios.

3.5 - Efeitos Sobre os Consumidores Internos

A imposiçao de um subsídio à exportaçao eleva o preço interno.
O efeito da política equivale a imposição de um imposto específico p~
ra os consumidores igual a Pifl - Pifo' Isto implica em uma transfe
rência de renda dos consumidores para os produtores igual a area
PiflZ X Pif .o o o

Como ja foi demonstrado no item 3.3, a incidência sobre os con
sumidores internos dependera da elasticidade"da oferta interna de .(ios
e da elasticidade da demanda externa. Quanto maior a elasticidade da
oferta e menor a elasticidade da demanda, maior sera a incidência da
política sobre os consumidores internos.
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3.6 - Efeitos Sobre a Exportação de Fibra de Algodão

Como foi indicado anteriormente a imposiçao de um incentivo a
exportaçao de fio, contribue a um deslocamento da demanda interna por
fibra para a direita. Neste sentido, a demanda interna por fibra deve
ser interpretada como uma demanda derivada.

Este deslocamento na demanda, dependendo das elasticidades da
oferta interna e demanda externa por fibra pode afetar os preços inter
nos e os volumes exportadores de fibra.

Se o acrescimo no preço interno superar o preço externo, como
no caso da Figura 3.2., o país deixara de exportar fibra, exportando
fio exclusivamente.

!leME -BIBLIOTeCA

3.7 - Efeitos Sobre a Remuneração dos Fatores de Produção

Neste suo-item procura-se comentar que dentro do setor indus
trial, a distribuição (funcional) dos benefícios desta política depe~
dera das elasticidades de oferta dos fatores de produção.

Conforme WELC~5, a contribuição da política de subsídios a ex
portaçao.nos seus efeitos distributivos sobre a remuneração de fatores
pode ser explicada pela utilização da função de produção neo cLas si.ca,

Admitindo,
Y = f (</>, C)

onde
</> = </> (K, L)

e K = capital
WELCH conclui que:

L trabalho c = insuroos

ilPk t.Pt
Pk Pt

t.Pf 6Pf ~ nk - nt
Pf PT

onde
Pf = preço do produto final
Pk = preço do fator capital
pt = preço do fator trabalho
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~ = elasticidade preço da oferta de capital
nR, = elasticidade preço da oferta de trabalho

No caso da indústria têxtil brasileira supondo-se que nR, > nk;
a grande parte dos benefícios reverterá em favor do fator trabalho.

Se empresas maiores sao intensivas no uso de capital, e obtêm
grande parte da sua remuneraçao proveniente da remuneraçao ao capital,
pode se afirmar que o programa e regressivo, ou seja, o fator
e as grandes indústrias serão favorecidas.

capital

3.8 - Efeitos da Isenção das Tarifas de Importação de Equipamentos Têx
teis

Partindo da situaçao de equilibri04 e das hipóteses apresent~
das no item 3.1, a isenção tarifária ã importação de máquinas e equip~
mentos têxteis equivale.a redução dos preços destes bens importados.
Admitindo-se que este estímulo de preços leve a indústria têxtil a subs
tituir equipamentos, os custos de produção da indústria serão reduzidos
e, conseqUentemente, a oferta de fios deslocar-se-â para a direita, ou
seja, de Oifo para Oifl (Figura 3.3).

Na nova situação de equilíbrio o preço interno de fios se man
tem em Pifl, o preço interno da pluma eleva-se para PiP2 e a quantidade
produzida de fios eleva-se para OA2. Aos novos preços de fibra a qua~
tidade ofertada de algodão em plumã eleva-se para A2. A demanda inter
na por fibra de algodão desloca-se para a direita. A receita total do
exportador eleva-se para ZoY1A2Bl' cresce a produção inter~a de fios e
fibras, entretanto, tal medida não provoca nenhuma perda adicional para
os consumidores internos. Estes continuam consumindo o volume equiv~
lente a Bl e pagando preços ao nível de Pifl•

Como se pode observar, a análise da aplicação de subsídios
exportaçoes de manufaturados demonstrou que tais incentivos embora

-as
au

mentem suas exportações, podem inviabilizar a exportação da pluma, Ja
que tal política pode tornar o preço interno acima dos preços interna
cionais.

40bservar intercessões realçadas pela circunferência na Figura
3.3.
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Este aumento na produção de ~anufaturados e de fibra é financia
da parte pelo governo ~ parte pelos consumidores internost mediante a
aquisição de produto a preços mais elevados.

Esta política tem um efeito sobre a remuneração de fatores e ten
de a reverter em favor do trabalho via acréscimo no nível de emprego.

Entretantot as grandes empresas intensivas no uso de capital o~
terao uma elevação na sua respectiva rentabilidadet ou seJat o progr~
ma é regressivo.



4 - O MODELO EMP1RICO

Este capítulo destina':se a descrever e justificar as especific~
funcionais do mercado de algodão e do metodo estatístico de estima-çoes

çao dos parâmetros de oferta e demanda, assim como comentar as respecti
vas limitações.

As especificações funcionais referem-se:
a) À'oferta interna de algodão em pluma

- Região Centro-Sul
- Região Nordeste

b) À demanda interna de algodão em pluma
c) Ao mercado externo de fibra e fios de algodão

- A oferta de algodão em pluma para exportação
- A demanda externa por algodão em pluma brasileiro
- A oferta de fios de algodão para exportação
- A demanda externa por fios de algodão brasileiro

A apresentaçao e a análise dos resultados obtidos são feitas no
capítulo seguinte.

Devido à impossibilidade de se obter os preços internos de fios
e tecidos de algodão, ? demanda interna de pluma não e aqui, obtida co
mo derivada de seus produtos finais, fios e tecidos de algodão, confor
me exposto no capítulo anterior (item 3.4.4).

4.1 - Oferta Interna de Algodão em PlumaS

Devido às diferenciações das variedades, dos sistemas de cultivo
e do modelo de comportamento que fundamentam as ações dos produtores
das regiões Nordeste e Centro-Sul, dividiu-se a oferta interna em duas
ofertas com especificações funcionais diferentes, ou seja, a oferta da
Região Centro-Sul e a da Região Nordeste.

5 - - . .Ja que pluma e caroço de algodao constltuem uma oferta conjuE,
ta, calculou-se tanto as ofertas de pluma quanto as de algodão em caroço.
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4.1.1 - Oferta da Região Centro-Sul

Na Região Centro-Sul, onde: o cultivo ê anual e nao consorciado;
utiliza-se largamente insumos modernos e o credito formal de custeio;
os produtores podem dispor mais facilmente de outras alternativas de
produção; considera-se as seguintes relações de comportamento:

a) A oferta ê determinada pela reação dos produtores a preços
sob condições de concorrência pura.

b) ~ necessário um ano para que a produção possa ser alterada,
ou seja, o período de tempo entre a decisão de produzir e a
comercialização do algodão é de um ano.

c) As decisões de produção são tomadas em relação aos preços de
insumos (trabalho, fertilizantes e capital) do ano do plantio
do algodoeiro e das expectativas dé preços da pluma (ou alg~
dão em caroço) e dos demais produtos concorrentes em area com
algodão (milho, soja, amendoim e cafe)6.

d) As expectativas de preços de produtos são formadas com base
nos respectivos preços do ano do plantio do algodão.

e) O preço ê determinado pela oferta disponível.
Pelas suposições acima, observa-se que os produtores da Região

Centro-Sul reagem em conformidade com o Modelo de Teia de Aranha.
Estas relações de comportamento levam as seguintes especific~

ções funcionais da oferta de algodão em pluma e em caroço para a Região
Centro-Sul:

. 6 .. - .. .Nas espec~f~caçoes func~ona~s os preços dos produtos concorren
tes em area com o algodão são substituídos pelo índice de preços pond~
rados destes produtos.
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Onde as variáveis são:

= Quantidade de Algodão em Caroço produzida na Região Centro-
Sul, no ano t, expressa em 1000 toneladas.

= Quantidade de Algodão em Pluma produzida na Região Centro-
Sul, no ano t, ~xpressa em 1000 toneladas.

= Preço Pago ao Produtor para Algodão em Caroço em são Paulo,
deflacionado pelo índice de Preços (col. 2) no ano t-l, em
Cr$/t.
índice de Preços de Produtos Alternativos em t-l.

= Preço Medio Ponderado pago pelo Produtor para Fertilizante
Deflacionado pelo índice de Preços (col. 2), em t-l, em
Cr$/lOOO t.

SALIPt_l = Salário dp Diarista Residente, preço deflacionado pelo lndi
ce de Preços (col. 2), em t-l, expresso em Cr$/dia.

CUSIP 1 = Emprestimo para Custeio Agrícola para o Brasil, pelo Banco do
t-

Brasil, deflacionado pelo índice de Preços (col. 2), em t-l,
Cr$/ano.

TEN Variável indicadora de tendência, captando modificações tec
nolôgicas.

e. Erro Aleatório.
1

PAIPt_l

IPPAt_l
PFSIPt_l

4.1.2 - A Oferta da Região Nordeste

No caso da Região Nordeste onde: a quase tõtalidade das varieda
des cultivadas são semiperenes (arhóreos); o algodão e cultivado em co~
sôrcio com produtos de subsistência; a tecnologia empregada e rudimen
tar com utilização praticamente nula de insumos modernos; a mão-de-obra
utilizada advem em sua grande maioria da unidade familiar; e são bem re
duzidas as alternativas de outros produtos; considera-se as seguintes
relações de comportamento:

a) A produção e determinada pela reaçao de produtores a preços
sob condições de concorrê~cia perfeita.

b) são necessários pelo menos dois anos para que a produção po~
sa ser alterada, ou seja, o período de tempo entre a decisão
de produzir e a comercialização do algodão e de pelo menos
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dois anos.
c) As decisões de produção são tomadas em relação as expectat~

vas de preços dos produtos alimentares básicos (feijão maca
çar, farinha e arroz) e do algodão.

d) As expec~ativas de"preços são formadas com base nos respect~
vos preços do ano em que sao tomadas as decisões de plantio.
ou seja. com base nos preços vigentes no período de comerc~a
lização mais próximo ao plantio.

e) O preço é determinado pela oferta disponível.
f) A produtividade do algodão pode ser afetada pelos preços rel~

tivos de algodão e produtos de subsistência nos anos subse
quentes ao plantio através da realização ou não de tratos cul
turais.

g) O produtor sempre produz os alimentos de subsistência e o aI
godão ê o produto que.p:opicia a renda monetária ao produtor.

Pelas suposições acima. observa-se que o modelo de formação de
expectativas dos produtores do Nordeste é o da Teia de Aranha com alg~
mas modificações. ou seja. os produtores reagem aos preços ao ano ante'
rior ao plantio. porem. a produtividade (devido ser as variedades culti
vadas semiperenes) pode ser modificada pela reação dos produtores aos
p'reços relativos nos anos subsequentes ao plantio. Estas reações dos
produtores aos preços ~elativos se traduzem na realização ou não de tra
tos culturais. ou seja. o produtor decide entre alocar o tempo na real~
zaçao de tratos culturais ao algodão ou ã cultura de subsistência.

Tais relações de comportamento sugerem, como especificações fun
cionais da oferta de algodao em pluma (e em caroço) para a Região Nor
deste, as que seguem:

e.
1

+ e.i.

Onde: .
QACNt = Quantidade de Algodão em Caroço produzida na Região

no ano t, expressa em 1000 toneladas.
Nordeste,

QAPNt Quantidade de Algodão em Pluma produzida na Região Nordeste no
ano t, expressa. em 1000 toneladas.

IPACt = !ndice Preço Real Pago ao Produtor pelo Algodão em Caroço no
ano t, deflator índice de preços (col. 2) •
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IPALt
PPMt =

e. =1

índice de Preços de Produtds Alimentares no ano t.
Media de Precipitação Pluviometrica em mm/m2; alguns municípios
produtores de algodão no Ceará, no ano t.
Erro Aleatório:

Como a quantidade ofertada e função de um conjunto de variáveis
pre-determinadas, uma vez que as variáveis independentes sao defasadas,
as estimativas das ofertas são obtidas atraves do Metodo de Mínimos
Quadrados Ordinários.

Uma questão adicional que suscita o modelo de formação de expe~
tativas adotado, e constatar se o equilíbrio e atingível ou não.

EZEKIEL17, demonstra que, mesmo admitindo-se o modelo estático,
o equilíbrio pode não ser atingido, dependendo do valor de 60

CME -BIBLIOTeC':O

onde:
60 = coeficiente angular da variável - preço na função de oferta

com especificação linear.
Ôo = coeficiente angular da variável - preço na função de deman

da com especificação linear.

- se 60 < 1, isto e, se a elasticidade da oferta for infe
~

rior ã da procura no ponto de equilíbrio, os preços oscila
rao convergentemente em direção ao ponto de equilíbrio e o
equilíbrio e estável no enfoque marshaliano.

- se 60 = 1, isto e, se a elasticidade' da oferta for
Ôo

igual

ã demanda no ponto de equilíbrio, os preços oscilarão com
amplitude constante em torno do nível de equilíbrio sem nun
ca atingi-lo e, portanto, o equilíbrio e instável no enfo
que marshaliano.

- se 80 > 1, isto e, ~e a elasticidade de oferta for
~

ma10r

que a elasticidade da demanda no p~nto de equilíbrio, os
preços oscilarão explosivamente.

O conhecimento da relação entr~ as elasticidades de oferta e
de demanda e de 'grande valia tendo em vista a proposição de preços míni
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mos orientando o plantio.

4.1.3 - Demanda Intern~ de Algodão em Pluma

Como a série de preços do principal bem substituto do algodão em
pluma, o polyester é pequena, é limitada a inclusão de um amplo conJu~
to de variáveis exógenas no modelo estrutural de modo que assume-seque:.

a) O preço interno da fibra é determinado simultaneamente pela
oferta disponível e pela demanda interna de fibra.

b) A oferta disponível é determinada pelos preços de insumos e
de produtos concorrentes no período de plantio no Centro-Sul,
principal região produtora.

c) A quantidade procurada de fibra e função: i) do preço da pl~
ma; ii) dos preços dos produtos substitutos próximos (polye~
ter); iii) dã Renda Pessoal Disponível; e iiii) dos subsídios
às exportações de manufaturados têxteis.

Como problemas estatísticos de multicolinearidade dificultaram
a estimação mediante a especifícação funcional do modelo de demanda ln
terna mais geral optou-se pela desagregação em três modelos cUJas e~p~
cificações funcionais foram:

Hodelo I

+ YS SALIPt_l + ~i

Modelo II

QAPB = CiO _ BO PAAP t + 61 PPBt+ .62 RPD
POP DIR.POP

+ ~.
l
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Modelo III

+ Y5 SALlPt_l + ~i

QAPB = a - So PAPP + SI TEN + S2 D. + ~.
O PPB t ~ ~

o modelo que ~ncorpora as variáveis que resultam da decisão de
produtores e consumidores e o chamado modelo reduzido, onde cada equ~
ção na forma reduzida contenha uma única variável endôgena portanto
tem-se as seguintes especificações da forma reduzida:

Modelo I 8CME -BIBLIOTeCA

Modelo II

Modelo III

PAAP
PPB t aO + 60 PAAP t-l + SI lPPAt_l + S2 PFSIP t-l + S3 CUSlP t-l

Onde as variáveis são:

Quantidade de Algodão em Pluma produzida no Brasil no ano t,
expressa em 1000 toneladas, sendo a produção da Região Nor
deste em t-l, acrescida ã produção da Região Centro-Sul em t.
Quantidade de Algodão em Pluma Per Capita produzida no Brasil
no ano t, expressa em 1000 toneladas por 1000 habitantes.

QAPB t
POP



PAAPt

RDP
DIR.POP
D.

1.

TEN

~."1.

Preço Real no Atacado pago ao Algodão em Pluma, cotado em são
Paulo - Tipo 5 - def1acionado pelo Índice de Preços (co1: 2)
expresso em Cr$/tone1adas e Cr$/Kg.

= Preço Real da Fibra de Po1yester tabelado pelo CIP, expresso
em Cr$/tone1adas e em Cr$/Kg, def1acionado pelo Índice de
Preços (co1. 2).
Renda Pessoal Disponível Real Per Capita.

= Variável Durnmydestinada a captar o deslocamento da função de
demanda interna a partir de 1971, assumindo o valor O até
1970 e o valor 1 após.
Indicador de Tendência, captando modificações nas preferê~
C1.asdos consumidores.

= Erro Aleatório. ·IIC.ME! -BIBLIOTeCA

A identificação da demanda de pluma será obtida atraves da esti
maçao de um modelo simultâneo. O método utilizado para estimativa do mo
de10 estrutural será o Método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios. Co
mo o modelo é superidentíficado, o metodo ê apropriado, alem do que, e
assintoticamente consistente e eficiente.

4.2 - O "Mercado Externo

o mercado externo ê composto pela oferta e demanda externa por
algodão em pluma brasileiro e pela oferta e demanda externa por fios de
algodão brasileiro.

4.2.1 - Mercado Externo de .A~godão em Pluma

No caso da"oferta e demanda externa por algodão em pluma
leiro'como:

a)f pequena a participação brasileira no comercio internacional.
da pluma.

b) A administração da política comercial é realizada mediante li

brasi
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cenças para exportaçao, tendo em vista a garantia de supr~me~
to mínimo internamente.

Considera-se as seguintes relações de comportamento:
a) A quantidade ofertada de algodão em pluma para exportaçao e

função: do preço internacional; do volume de algodão em caro
ço produzido internamente; e dos subsídios às exportações de
manufaturados têxteis.

b) A quantidade demandada de pluma pelos países' importadores e
função: do preço externo da pluma, da renda per capita dos
países importadores e da tendência.

c) O preço e determinado simultaneamente pela oferta e demanda
externa por algodão. em pluma brasileiro.

As especificações funcionais são:

Oferta Externa BeMe~B'BLIOTI!C.'

10g QAPXBt = 10g·aO + So 10g PAPXBt + Sl 10g PRACBt - 62 10g D1 +

+ log ~.i,

Demanda Externa

+ 10g ~.~

O preço e a variável endõgena determinada pela açao dos agentes
econômicos. O modelo que incorpora as relações de comportamento e o mo
de10 reduzido ..Sua especificação funcional e:

log PAPXBt

log TEN + log ~ .. ~

Onde:

QAPXBt = Quantidade de Algodão em Pluma exportada pelo Brasil, no ano
t, expressa em toneladas.

PAPXB = Preço Medio das Exportações, no ano t, expressa em US$/tonela
t

da.
PRACBt = Produção de Algodão em Caroço no Brasil 'no ano t, expressa em

1000 toneladas.
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RENDA J Renda per capita no Japão, principal importador, em· US$/ano,
no período ..

D. = Variável Dummy captando o efeito da política de .incentivo a
1

exportação a partir de 1971, assumindo o valor 1 antes de
1971 e 10 apos.

TEN = Indicador da Tendência captando modificações nas preferências
dos consumidores externos.

~. = Erro Aleatorio.
1

As funções serão especificadas na forma linear e na forma log~
rítmica. O cirit~riode decisão adotado para a forma funcional dependerá
da análise dos resultados. Comparação do nível de significância e poder
explicativo nortearam a decisão.

Como o modelQ ~ identificado, o m~todo utilizado para a estimati
va do modelo estrutural ~ o M~todo de Mínimos Quadrados em Dois Está
gios.

4.2.2 - O Mercado Externo de Fios de Algodão

Como a participação do Brasil e pequena no mercado internacional
de fios de algodão e as exportaçoes brasileiras são administradas medi
ante um sistema de licenças previas para exportaçao, assume-se que:

a) A quantidade ofertada de fios de alg~dão e função: do preço
internacional; dos volumes de fios produzidos internamente; e
dos subsídios ·ã exportação de manufatur~dos têxteis.

b) A quantidade demandada de fios de algodão peles países impo~
tadores e função: do preço internacional; e da renda dos paI
ses importadores.

c) O preço internacional de fios e variável predeterminada, ou
sej~, e infinita a elasticidade-preço da demanda externa por
fios de algodão brasileiro.

As especificações funcionais sao:

Oferta Externa
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Demanda Externa

log QFAXB log aO - aI log PFAXB + a2 log RENDA US + log 11i

Onde:

QFAXB = Quantidade de Fios de Algodão exportada pelo Brasil no ano t,
expressa em toneladas.

= Preço Medio das Exportações, de Fios de Algodão no ano t, ex
pressa em US$/toneladas.
Variável Dummy para captar influência da política de incenti
vo às exportações a partir de 1971.

PFAXB

Produção de Fios de Algodão em são Paulo expressa em
das.

RENDA US= Renda Pessoal Disponível Per Capita E.U.A., principal import~

tone1aPRFASP

dor, expressa em US$/ano.

Como admitiu-se que o preço externo e variável predeterminada,
a éstimativa da oferta e demanda foi realizada pelo Metodo de Mínimos
Quadrados Ordinários.

"CME' ~B'BLIOTec.-

~.3 - Considerações Sobre a Adequação dos Modelos aos Objetivos Propos-
tos

As limitações de um modelo aos objetivos propostos e, por conse
guinte, à sua utilizaçãó na solução de casos práticos, estão intimamen
te ligadas às hipóteses simplificadoras da realidade nele contidas.

Destas mmplificações, as seguintes merecem especial atenção:
1) O modelo de formação de expectativas adotado na função de

oferta, tipo Teia de Aranha, tem recebido diversas críticas quanto a
sua adequação para espelhar o comportamento de produtores agrícolas.

13 Lí I' - d d 1COASE e FOWLER sa ~entaram que a ap ~caçao o mo e o para o
mercado de porcos na Grã-Bretanha leva a um-ciclo de preços mais curto
do que o observado.

BUCr~AN9 conclui que, exceto no caso convergente, a generali
zaçao do modelo envolve perdas constantes a produtores, os quais nunca
aprendem com a experiência, a menos queoa todo e qualquer instante no
vos produtores entrem no mercado e substituam seu capital a cada flutua
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ClCME-S'SLJOTeCA
çao do ciclo.

Vários estudos posteriores procuraram suprir estas deficiências.
CARVALHO 12, em revisão bibliográfica, menciona e discute as limitações
deste e de outros modelos de formação de expectativas, quais sejam: a)
Expectativas Extrapolativas; b) Expectativas Adaptativas; c) Expectati
vas Racionais de Muth; e d) Modelo de Expectativas Quase-Racionais.

Mesmo conhecendo estas críticas formuladas pelos autores ac~ma,
justifica-se o modelo de Teia de Aranha adotado para a oferta interna,
pelas seguintes razões:

a) As altas taxas de inflação que experimenta a econom~a brasi
leira dificultam a percepçao e internalização das variaçoes
de preços, fazendo com que os produtores formem suas decisões
de produção basicamente em função do conjunto de preços rela
tivos do período de comercialização mais próximo do plantio.

b) A polÍtica brasileira de adrni.n í st raçao de preços mediante ta
belamentos, confiscos, subsídios e prêmios, feita de forma
não-sistemática, dificulta os agentes econômicos definirem ex
pectativas com base no comportamento dos preços durante um
período mais longo. Esta política é tão instável que o compo~
tamento dos preços relativos no período próximo ao instante
da decisão deverá captar bem as expectativas futuras.

Observa-se que implicitamente as justificativas acima apontadas
está a idéia de que as informações contidas nos preços dos períodos an
teriores sao nulos ou pelo menos desprezíveis para efeitos prat~cos.
Torna-se claro que se as ínformaçce s contidas nos preços dos períodos an
teriores forem nulas, o modelo de expectativas adotado é adequado.

2) A demanda interna de pluma não ê obtida como derivada de seus
produtos finais, fios e tecidos de algodão, já que nao inclui em suas
especificações os preços destes produtos. Alem disto, nao se inclui ou
tras variáveis subjacentes a demanda de tecidos, como por exemplo, a mo
da e a densidade do tecido.

A 'não inclusão de tais variáveis explicativas pode resultar na
redução do poder explicativo (R2) da especificação funcional da função
Deman<la Interna de Pluma.

3) Não se incluem, explicitamente, na função de procura externa
de fios, as medidas protecionistas de alguns países importadores de ma
nufaturados têxteis .(item 1.4 do Capo I). Por exemplo, na Comunida
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de Europeia se os volumes importados para as .diversas categorias tex
teis excederem a 5% dv total importado pela comunidade, será necessária
uma negociaçao com vistas ã imposição de cotas.

4) Na curva de Demanda Externa de Pluma e de Fios inclui-se,alem
do preço da pluma, somente.3 renda dos principais países importadores
(E.U.A e Japão), não se incluindo a produção mundial, assim como a dis
tribuição entre os diversos países.

Por conseguinte, desde que a produção do resto do mundo assim co
mo a sua distribuição entre os países, devido a acordos bilaterais e
laços de comercio, afetam sobremaneira as exportações brasileiras, há
uma redução no poder explicativo do modelo ã medida que tais variáveis
nao são incluídas.



5 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo destina-se a apresentar e analisar os resultados
dos coeficientes estimados pelas especificaç~es funcionais descritas no
capítulo anterior.

5.1 - Oferta Interna de Algodão em Pluma

Os resultados obtidos para os coeficientes das ofertas internas
de fibras e de algodão em caroço e as elasticidades correspondentes se
r~o apresentadas nas Tabelas 5.1.1 e 5.1.2, respectivamente.

Os coeficientes das equaç~es de comportamento apresentaram-se
com os sinais esperados, a exceção dos associados aos índices de Pre
ços Pagos aos Produtores do Nordeste (IPAC) conforme a Tabela 5.1.1.
Não se constatou autocorrelação de ~esíduos atraves do teste de Durbin-
-Watson na equação estimada para a Região Centro-Sul, enquanto que na
do Nordeste a existência de autocorrelação foi eliminada atraves do me
todo de Yu Le+Ua Lke r ,

A proporcionalidade observada entre os coeficientes estimados da
oferta de algodão em caroço e de pluma para cada ~eg~ão e devida ao co
eficiente de conversão entre ambos. No caso do Centro-Sul, como este
modificou-se ao longo do tempo, resultou em coeficiente de determinação
(R2) superior para a oferta de pluma. Já na Região Nordeste como o fa
tor de conversão permaneceu constante, não se obteve resultados dife
renciados quanto aos R2 entre a oferta de algodão em caroço e em pluma.

5.1.1 - Região Centro-Sul

Alem das equaç~es apresentadas na Tabela 5.1.1, realizou-se ten
tativas, introduzindo variáveis "dummies", para captar deslocamentos



TABELA 5.1.1 - Oferta interna de algodão - coeficientes da forma estrutural

Variá IRegiões veis Método Intercepto PAIPt-1 . IPPAt_1 PFSIPt-1 SALIPt_1 CUSIPt_~ TEN
IPACt_2 IPACt_3 PPM a2 . D.W.Endog! IPAL IPALnas

QACS MQO 998,2860 69,4569 -0,0041 -22,4803 -26.802,3948 0,2343 32,2229 0,88 2,03
. (2)4,5706) (43,8825) (0,0008) (5,5533). (7.478,7871) (0,0711) (18,5737)

Região @,OOO~ @,130~ @,OOO[l @,OOO~ @,O02[1 @,004q] @,OOl~
Centro-
Sul QAPS MQO 364,3846 18,1694 -0,0015 - 8,7856 - 8.975,0650 0,1038 10,0401 0.,91 2,11

(73,9915) (13,8420) (0,0002) (1,7517) (2.359,0642) (0,0224) (2,7004) .
@,OOO[1 @,205~ @,OOO[l @,OOO[l @,OOl~ @,OOO~ @,OOl€l

QACN MQo-YULE WALKER 504,4766 -135,4867 165,8044 1,0705 0,73
(134,2601) (52,3583) (48,3990) (0,7291)

Região @,O09~ @,041f} @,014q] @,190~
Nor- ,

deste QAPN MQo-YULE WALKER 151,3430 - 40,6460 49,7413 O,32Íl 0,73
(40,2780) (15,7075) (14,5197) (0,2174)...

@,OO9~ @,041f} @,014q] @,19 TI

OBS: os números·entre parênteses representam o desvio padrão da estimativa.
os números entre colchetes representam o nlve1 descritivo de significância do "t" de Student.

~
t-I)
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TABELA 5.1. 2 - Elasticidade da oferta interna dealgodão"(

Variável IPAC IPAC
Regiões PAIPt_1 IPPAt_1 PFSIP 1 SALIPt_l CUSIP 1 --t-2 --t-3Endógena t- t- IPAL IPAL

Região QACS 0,2508 -0,1249 -0,3597 -0,5624 0,2901
Centro-
'Sul QAPS 0,1922 -0,1331 -0,4118 -0,5518 0,3765

Região QACN -0,2438 0,3481

Nordeste QAPN . -0,2479 0,3581

FONTE: Tabela 5.1.1.

* Estimada no ponto medio de cada variável
v '

,::..
0\
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na estrutura de oferta e influências de modificações ocorridas em pre
ços relativos de insurr~se produtos concorrentes por fatores. Entretan
to, os resultados mostraram-se, atraves do teste "t" de Student, ~n
significantes (Apêndice 3).

Dos resultados obtidos conclui-se que:

a) a elasticidade-preço de 0,25 indica ser a oferta interna de
algodão em caroço do Centro-Sul pouco sensível às variaçoes
do preço do produto;

b) no caso de produtos concorrentes em area, a elevação de 1%
em seu índice de preço (IPPA) ocasiona decrescimo na quanti
dade ofertada de algodão em caroço de 0,12%;

c) como a variável "dummy" associada ao parâmetro da variável
IPPA mostr,ou-se insignificante (Apêndice 3), não e possível
concluir-se que a expansão da produção de soja, posterior a
1971, modificou o coeficiente da variável índice de preço de
produtos alternativos;

d) a elasticidade-preço de fertilizantes foi de 0,36 e a do fa
tor trabalho de 0,56. Como o fator trabalho representa alta
parcela dos custos de produção da lavoura algodoeira, à medi
da que a mecanização agrícola seja amplamente empregada,pri~
cipalmente pela utilização de colhedeiras mecânicas, espera-
-se um gradual declínio na elasticidade-preço deste fator;

e) os resultados indicam que o fator trabalho não foi respons~
vel por modificações sensíveis da oferta da Regiao Centro-
-Sul após a implantação da política de subsídios a export~
çao, (apesar do preço relativo do fator ~trãbalho ter se ele
vado) já que a variável "dummy" associada a salários, nao se
mostrou estatisticamente significante (Apêndice 3);

f) elevando-se o volume de emprestimos reais de custeio agríc~
Ia (CUSIP) em 1%, a quantidade ofertada da Região Centro-Sul
eleva-se em 0,29%.
Tendo em vista que os níveis de preço mín~mo se combinam à
política de credito gerando um limite maX1mo na disponibili
dade externa de crédito7. A dimensão ·deste parametro e reI:

7Ate 1978 o limite máximo do credito de custeio era de 60% do
preço mínimo para o produto; hoje, este limite e dado pelo VBC (Valor
Básico de Custeio), que e proposto pela CFP.
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vante para avaliar o efeito dos preços minimos sobre a ofer
ta.
Por exemplo, se uma elevação do preço minimo de 1% induzisse'
a uma expansão na quantidade demandada de credito em 1%, e se
a oferta de credito fosse infinitamente elastica, a resposta
da produção algodoeira no Centro-Sul cresceria em 0,29%.
Entretanto, como a elasticidade da demanda de credito de cus
teio em relação às variaçoes no preço mínimo deve ser bastan
te inferior a 1, o efeito sobre a expansão da oferta e infe
rior ao calculado no exemplo acima.' LndLc í os de que a elas
ticidade do credito e inferior a l,advêm das conclusões de

31 24 15GORDON SMITK" , OLIVEIRA e DURAN de que o impacto dos pr~
ços minimos na expansao da oferta e pouco relevante;

g) apesar dos diferenciais entre a taxa de inflação interna e
as taxas de juros do c~edito de custeio terem propiciado, a
partir de 1974, uma substancial transferência de renda ao se

( )01. - 1 II ". •tor ALBUQUERQUE , a var1ave dummy assoc1ada ao custe10
mostrou-se insignificante indicando que a oferta da Região
Centro-Sul em relação ao credito não se modificou com a polI
tica de credito subsidiada 'implantada a partir de 1974 (ApêE.
dice 3).

h) no caso da oferta interna de algodão em pluma do Centro-Sul~
as estimativas de elasticidade prat í cament;e não se distinguem
da de caroço de algodão. Os resultados obtidos foram: a elas
ticidade-preço foi de 0,19; a elasticidade-preço de produtos
concorrentes em area foi 0,13; a elastioidade-preço de fato
res .f o í. 0,55 e 0,41, respectivamente para trabalho e f ert i Lí

zantes; o efeito de variação percentual na quantidade utili
zada de credito de custeio $obre a variação percentual da
oferta de pluma foi de 0,37.

i) a var í àve l "dummy" introduzida para captar algum possivel de~
locamento na função de oferta se apresentou com sinal negati
vo, entretanto, pouco iignificante, permitindo supor que a
tendência de declínio na produção algodoeira resultante de m~
dificações em preços' relativos de insumos foi e~ parte ate
nuada por acréscimos na produtiyidade (Apêndlce 3).

CAEN-
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5.1.2 - Região Nordeste

Alem das equaçoes apresentadas na Tabela 5.1.1, realizou-se ten
tativa tendo em vista melhor captar o efeito preço desagregando o efei
to-preço relativo de algodão e produtos de subsistência em t-2 (Apênd~
ce 3).

Dos resultados obtidos constata-se que:
.a) os coeficientes associados ã precipitação pluviometrica nao

se apresentaram significantes em todas as especificações fun
cionais;

b) a relação direta entre o índice de preços de produtos alimen
tares básicos (IPAL) e o volume produzido de algodão, confir
ma a hipótese de que este produto possibilita uma compleme.::
taçao da renda monetâr'ia de produtores nordestinos (Apêndice
3);

c) os resultados'mostram que existe uma relação inversa entre o
índice de preços pagos aos produtores de algodão do Nordeste
OPAC) no período t-2 e a oferta de algodão no periodo t
(Apêndice 3);
Este resultado sugere que estimulos de preços induzam a ex
pansão da área plantada, entretanto, decorridos dois anos es
ta expansao nao se traduz em um crescimento liquido da prod~
çao. Isto decorre da baixa produção de algodoeiros arbóreos

8 f - . -.com um ano em con ronto com a tendenc~a de reduçao da prod~
çao advinda de algodoeiros que se encontram na faixa de seu
ciclo vegetativo (após o 39 ano) de produtividade declinan
te.
Alem do biológico, outro fator responsável pela baixa prod~
dutividade de algodoeiros com um ano de plantado decorre da
concorrência existente entre algodão e produtos alimentares
básicos sobre o fator trabalho, ou seja, como o preço do fa

BComo a comercialização do algodão no Nordeste ê feita do final
ao início do ano subseqUente e o plantio nos primeiros meses do ano, a
resposta na oferta no período t em relação aos 'preços de t-2 correspo.::
de a de algodoeiros com somente um ano de plantado, ou seja, em um p~
ríodo de baixa produtividade de seu ciclo vegetativo.
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tor trabalho tem se ,elevado e o nível de capitalização da re
gião não tem possibilitado à substituição iesse fator por ça
pital. o parceiro produtor conhecendo sua baixa produtivid~
de durante o primeiro ano de seu ciclo vegetativo concentra
seu esforço físico no cultivo de bens alimentares básicos,di
minuindo o trato cultural do algodoeiro, de modo que a prod~
tividade deste se reduz.
Um terceiro fator determinante da baixa produção de algodoei
ro'no primeiro ano pode advir da concorrência por nutrientes
decorrente da prática, largamente utilizada, de consorciá-Io
com produtos de subsistência; 8CMe -BIBLIO

d) f í • • ~ d 2 . . "t~C.o coe 1C1ente negat1vo no per10 o t- e pOS1t1VO no per1õao
t-3 associado ã razão índices de Preços de Algodão/índices
de Produtos Alimentares (IPAC/IPAL) reforçam a interpretação
dada no item anterior.
Neste caso, a resposta da produção aos preços de dois anos
anteriores não se traduziria em crescimento liquido da prod~
ção, entretanto, no ano seguinte, quando o algodoeiro atinge
o segundo ano de plantio, esta resposta e positiva.
A razão do crescimento líquido da produção em relação aos pre
ços praticados com três anos de antecedência e devida aos se
guintes fatores:

i) o algodoeiro atinge o segundo ano de plantio, que cor
responde a seu pico de produção;

ii) os'parceiros produtores ao terem conhecimento do ciclo
vegetativo de malvácea deslocam umzr maior parcela de seu
esforço físico para seu trato cultural;

ii~) O desenvolvimento desta malvácea com dois anos impede o
consórcio. de modo que o efeito sobre a produção e pos~
tivo.

iv) as secas homogenizam o ciclo vegetativo do algodoeiro
gerando um ciclo de quantidade.

e) elasticidades associadas ã razao entre os índices de preços
de algodão em caroço e de produtos alimentares básicos (IPAC/ .
/IPAL) são - 0,24 e 0,34, respectivamente para t-2 e t-3.
Por conseguinte, considerando-se o efeito líquido global (3
anos) sobre a oferta de algodão em caroço, como a elasticida
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de de longo prazo e.o somatôrio das elasticidades de curto
prazo, obtêm-se uma elasticidade de 0,1 n~ longo prazo. eon
clui-se que a oferta de algodão em caroço e pouco sensível
às variaçoes em preço.

5.2 - A Demanda Interna de Pluma

A demanda interna foi estimada através de três modelos tendo em
vista a possível existência d~ problemas estatísticos.

Os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas 5.2.1 e as
respectivas elasticidades na Tabela 5.2.2.

a) Modelo I
A elasticidade-preço da demanda interna por fibra de aI
godão parece bastante alta. Um aumento no preço da fi
bra de 1% produz uma redução na quantidade demandada de
pluma de 3,96%;
A elasticidade-cruzada do poliéster em relação ao alg~
dão apresenta-se baixa. Se o preço do poliéster é ele
vado em 1%, a quantidade demandada de algodão aumenta
em 0,19%; isto indica que a fibra de poliéster não pode
ser qualificada como um excelente substituto da fibra
de algodão;
Os resultados confirmam através da significância esta
tistica da variável "dummy" de que 'devido ã política c~
mercial brasileira, ocorreu, apôs 1971, um deslocamento
para a direita da curva de demanda interna de algodão
em pluma;

b) Modelo II
A não-significância estatística do coeficiente da renda
per capita demonstra que a quantidade demandada per ca

. - - •. . - 9p í ta de algodao e pouco sensi.vel a vari aç oes na renda ;

9Ao analisar a magnitude dos parametros estimados na função de
manda per cap í ta , é necessário verificar a correspondência entre as uni
dades consideradas.



TABELA 5.2.1 - Demanda interna de algodão em pluma - coeficientes da forma estrutural

Variáveis Metodo Intercepto PAAPt
PAAP PPB RPD TEN DI R2 D.W.Endõgenas PPB t t DIR. POP

MODELO I
QAPB NQ 2S 855,5755 -34,4032 3,1186 0,4702 21,3439 0,58 1,35

(213,6560 ) (9,7896 (2,2368) 10,4748) (10,1231)
@,002~ @,005~ @.19:351 @,965[[ @,061~

MODELO 11
QAPB MQ 2S· 0,0087 - 0,2571 0,0187 0,0390 0,69 2,25POP

(0,0016) (0,0653 (0,0178) (0,0404)
@,ooofl @,002[1 @,319fl @,357[[

NODELO III MQ 2S 2.381,9928 -1810 030, 7943 -69,5496 24,2022 0,80 2,08
QAPB (347,1680) (29.860,6259) (14,6458) (7,8893)

@,000[[ '. @,000[[ @.000[[ @,005~

OBS: os numeros entre parênteses representam o desvio padrão da estimativa. ,,~
os nílmeros entre colchetes representam o nível descritivo de significância do "t" de Student t'
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~
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TABELA 5.2.2 - Elasticidade da demanda interna por fibra de algodão*

Variáveis PAAPt PPB PAAPt RPD
Endógenas t PPB DIR • POP

MODELO I
QAPB -3,9645 0,1980 - -

MODELO II
QAPB -3,950 0,1425 - -0,1000**POP

MODELO III
QAPB - - -0,4453 -

FONTE: Tabela 5.2.1

* Estimada no ponto rned i.o de cada variÁv
-""""I~ •** parâmetro original não significante.
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c) Modelo rII

Acréscimos de 1% nos preços relativos da fióra de alg~
dão em relação ã fibra de poliester implicam em redução
de 0,45% na quantidade demandada de pluma. A dimensão
da elasticidade cruzada indica perspectivas bastante
promissoras para a fibra de algodão devido aos aumentos
esperados dos preços do poliéster decorrentes da evolu
ção dos preços do petróleo.
As implicações desta cons t ataçao sobre a po lLt í ca de pr~
ços mínimos são bastante relevantes. Se em períodos em
que o preço relativo do algodão/poliéster favoreceu a
crescente utilização de poliéster e verificou-se que es
te não consistia em excelente sUDstituto (ver item b),
e como o problema energetico vem onerando sensivelmente
o preço da fibra sintética, ê provavel o aumento no co~
sumo de algodão uma vez que seu preço relativo tendera
a reduzir.

5.3 - O Mercado Externo de Fibra e Fios

Os resultados da oferta e demanda externa de fibras e fios de
algodão e elasticidades são apresentados nas Tabelas 5.3.1 e 5.3.2 res
pectivamente. De modo geral, não se constatou autocorre1ação de resi
duos e, quando esta se verificou, foi retirada através de Yu1e-Walker.

5.3.1 - A Oferta de Algodão em Pluma "para Exportação

a) A elasticidade-preço da oferta externa de algodão em pluma
de 3,55 mostra como este produto e altamente sensível a va
riaçoes nos preços internacionais;

b) Quanto ã sensibi.lidade dos volumes exportados em relação a
variações na produção interna, "esta ê ~astante elevada, uma
vez que uma elevação na produ~ão interna de 1% induz a eleva



TABELA 5.3.1 - Oferta e demanda externa de fibra e fios de a1gQdão

Variá- Metoveis Intercepto PAPXB PRACB RENDA J DI TEN PFAXBt RENDA US PRFASPt R2 D.W.Endõ do t t-genas

QAPXB MQ2S -59,7938 3,5514 7,3573 -1,1220 -1,8602 0,86 1,56
(20,1404) (1,7527) (1,4282) (0,4240) (0,5501)

@,008~ @,058f] @,ooo[l @,017Q] @,003.f1

QAPXB MQ2S 58,8038 -8,9343 6,8912 -13 ,0684 0,77 1,43
(7,9733) (1,5181) (1,6637) (3,4339)
@,OOO[] . @,OOO[] @,OOO~ @,001~

QFAXB MQO -46.780,0293 1.718,2503 2.856,2798 0,4411 0,95 2;34
(9.493,0070) (488,4461) (3.755,6508) 0,0969)

@,OOO~ @,005~ @,464~ @,OO1U
.,

QFAXB MQO -29,4176 - 0,2938 4,7528 0,92
Yu1e (7,2125) (0,5489) (0,8914)Wa1ker

@,006~ @,61lf] @,001~

OBS: - os números entre parênteses rep:
- os números entre colchetes repr:

- MQO - Mínimos Quadrados Ordinarios.
- HQ2S - Hínimos Quadrados em Dois Estagios ..

~\~
O\~

.)#~

Vt
Vl
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TABELA 5.3.2 - Elasticidade da oferta e demanda externa de fibra e fios de aI
godão*

!JCME! -BIBLIOTeCA

Variável PAPXBt I PRACB t RENDA J RENDA US PFAXBt PRAFSPtEndôgena

QAPXB 3,55 7,36 - - - -

QAPXB -8,93 - 6,89 - - -

QFAXB - - - 4,75 (l) -

QFAXB - - - - (l) 3,54

FONTE: Tabela 5.3.1

* Estimada no ponto medio de cada variável.
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vaçao de 7,36% nos volumes exportados. A idéia subjacente a
este fato d;z respeito à administração direta dos volumes e
preços de exportaçao;

c) A significância estatística e o sinal da variave1 "dummy" con
firma suposições do modelo conceitua1, sugerindo que a poli
tica brasileira empreendida a partir de 1971 provocou dife
renças qualitativas nos volumes medios de exportações de p1~
ma, sendo atribuído a política de incentivos às exportaçoes
sua principal causa.

5.3.2 - A Demanda Externa por Algodão em Pluma Brasileiro

a) A magnitude da elasticidade-preço .de 8,93 sugere que oBra
si1 pode ser considerado como tomador de preços no mercado i.n

ternaciona1 de pluma;
b) A dimensão da elasticidade-renda da demanda externa por fi

bra sugere certa cautela, pois a mesma pode estar superesti
mada devido às simplificações adotadas na especificação do
modelo (item 4.4).
Entretanto, sugere que se a elevação dos preços do petróleo
provocar uma-recessão internacional, o potêncial de export~
ção de pluma poderá ser bastante afetado.

5.3.3 - A Oferta Brasileira de Fios de Algodão para Exportação

a) Os resultados sugerem que a oferta externa de fios é bastan
te sensível a variações de preços, pois a variável-preço apr~
sentou-se não-significante, indicando que a oferta externa
de fios - bastante elástica externos;e aos preços

b) Os resultados mostram a pouca influência que o preço medio
de exportaçao tem nas quàntidades exportadas de fios. Isto
sugere que outros f atores ç tais como: incentivos fiscais;
isenção e credito de IPI e IeM e isenção de imposto de renda
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devem ser variáveis com maior poder de induzir variaçoes nas.
quantidades exportadas;

c) Observa-se conforme os resultados que o volume exportado de
fios ê bastante sensível ao desempenho da indústria interna
de fios, já que uma expansão na fiação do Estado de são Paulo
de 1% eleva a quantidade ofertada para exportação em 3,54%;

d) A significância estatística e o sinal positivo da variável
"dummy" mostram que a política comercial de,estímulos às ex
portaçoes foi responsável por deslocamento na estrutura de
oferta de fios para exportação após 1970.

5.3.4 - A Demanda Externa por Fios de Algodão

a) A magnitude da elasticidade-renda da demanda confirma que as
quantidades exportadas de fios são bastante suscetíveis ao
processo de crescimento externo. Se a Renda V.S. eleva-se
em 1% as exportações brasileiras expandem-se em 4,57%. Entr~
tanto, a magnitude deste efeito pode estar um pouco superes
timada devido à simplificação na especificação do modelo;

b) A hipótese de que o preço externo ê variável predeterminada
para o exportador de fios, pode ser verificada através da não
significância estatística do preço externo.

Alem da importância advinda da quantificação dos coeficientes
associados às variáveis endógenas e exógenas aqui àpresentadas, dois
resultados qualitativos se apresentam com significativa importância:

a) A comprovação estatística (empírica) de que a recente Políti
ca Brasileira de Promoção das Exportações provocou um deslo
camento para a direita da curva de demanda interna de alg~
dão em pluma;

b) a comprovaçao empírica de que a oferta de algodão arbôreo da
região se comporta segundo um ciclo trienal.



6 - RESUMO, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO DE POLÍTICA PARA DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

6.1 - Resumo e Conclusões
BCME -BIBL'OTI!!C~

Neste trabalho saoanalisados alguns aspectos do mercado interno'
e externo de algodão e seus produtos finais, tendo em vista embasar as
proposições de preços mínimos formuladas pela CFP.

No Capítulo 1 são apresentados alguns aspectos do sistema prod~
tivo desta cultura nas Regiões Nordeste e Centro-Sul, responsáveis pela
quase totalidade do algodão produzido no Brasil, assim como da evolução
recente da indústria têxtil brasileira e da'Política Brasileira de Pro
moçao as Exportações de Manufaturados Têxteis.

No Capítulo 3 e apresentado, em um modelo de equilíbrio parcial,
o mercado de algodão objetivando visualizar e obter respostas qualitatl
vas quanto aos efeitos da atual política Comercial Brasileira sobre o
mercado de fibras, fios e tecidos de algodão.

Atraves deste modelo pode-se verificar que a política de Subsí
dia as Exportações de Produtos Têxteis, a partir de 1971, provocou um

.deslocamento na Demanda Interna de Pluma para a direita (Figura 3.2)
causando uma elevação nos preços internos de pluma acima de seu preço
internacional, inviabilizando dessa maneira sua exportaçao na ausên
cia de subsídios ã exportação.

As repercussoes da política de subsídios a produtos têxteis a
partir de 1971, tambem pode ser constatada quantitativamente atraves do
Modelo I (Tabela 5.2.1). A significância e o sinal da variável "dummy"
destinada a captar as influências'da política confirmam o deslocamento
da curva de demanda interna de pluma para a direita.

Esta constatação permite .afirmar que e no mercado interno do al
godão.em pluma que se forma o "preço-tendência" utilizado por DELGAD015

como um dos parâmetros relevantes para a fixação dos preços mínimos.
Salienta-se ainda que, conforme as estimativas das elasticidades-preço
da oferta e procura internas, o equilibrio do mercado interno e. está
vel, já que a elasticidade da oferta e.inferior a da demanda no ponto
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medio; estes resultados permitem obter o preço interno de equilíbrio de
longo prazo.

Os resultados apresentados e analisados no Capítulo 5 permitem
concluir:

BCME -elBLJOTa) Quanto a Oferta da Região Centro-Sul: !!C:Al
O crescimento contínuo dos salarios no me10 rural provocado

pela industrialização desta região e pelas leis sociais (Estatuto da
Terra), de um lado, e de outro os incentivos ã aquisições de máquinas e
imple~entos agrícolas, advindos da política de Credito Rural Subsidia
do; e os ganhos de escala da indústria mecânica indicam que o processo
de substituição de culturas intensivas em mão-de-obra (no caso, o alg~
dão) por culturas intensivas em capitais persistirá, pelo menos a curto
e medio prazo. Salienta-se ainda que a política de proteção das indús
trias nacionais de fertilizantes e defensivos agrícolas e o próprio cre~
cimento dos preços do petróleo incentivam a ,substituição da cultura de

-" " d f ens í f er t i1" 10 1algodao 1ntens1va em e enS1VOS e ert1 1zantes ,por outras cu turas.
Os resultados obtidos indicam que a reversão deste processo de

.substituição deve se basear mais na mecanização da cultura do algodão,
principalmente pela utilização de colhedeiras mecânicas (devido a alta
participação nos custos de produção do fator trabalho assim como de sua
alta elasticidade (0,56» e na ma10r disponibilidade de credito de cus
teio (cuja elasticidade e de 0:29) do que em incentivos advindos 'do
crescimento dos preços do algodão em pluma ou redução dos preços relati
vos de produtos concorrentes em área, já que ambas as elasticidades sao
baixas, 0,25 e 0,12, respectivamente. O fato da "dummy" associada ã va
riáve1 IPPA (Apêndice 3) não ter se apresentado significante, constitui
outro fator de embasar as afirmações acima. Atraves desta "dummy" pr~
curou-se testar se a expansão da cultura da soja, que se deu após o ano
de 1971, deslocou para a esquerda a ~ferta de algodão.

Dada a elasticidade-pr~ço de fertilizantes (0,36), a redução
dos preços deste 1nsumo seria outra alternativa para a expansão da cul
tura algodoeira, porem, a recente evolução dos preços dos
do petróleo tornam esta alternativa pouco defensável.

subprodutos

10 -Observa-se que 10% do consumo nacional de defensivos e utiliza
do nesta cu1 tura enquanto 'ela ocupa somente 8% da área total plantada
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b) Quanto i Oferta da Regi~~ Nordeste
Os resultados comprovam a relação de complementariedade entre

a cultura do algodão e produtos de subsistência (arroz, feijão-macaçar
e mandioca) e são consistentes com o ciclo produtivo do algodão arbõ
reo. Ou seja, há uma relação inversa entre o índice de preços pagos aos
produtores de algodão do Nordeste (IPAC) no período t-2 e a oferta de
algodão no período t, assim como uma relação direta entre os índices de
preços de produtos alimentares básicos (IPAL) e o volume produzido de
algod~o. Isto indica que os produtores reagem aos preços do algodão do
ano anterior ao plantio porem, a produtividade doarbõreo e modificada
pela reação dos produtores aos preços relativos (IPAC/IPAL) nos anos
subseqUentes ao plantio. Estas reaçoes dos produtores se traduzem na
realização ou não de tratos culturais; o produtor decide alocar tempo
na ,realização de tratos culturais no algodão ou em cultura de subsistên
cia.

c) Quanto i Demanda Interna de Algodão em Pluma
A elasticidade-preço da demanda de pluma (3.9), ass~m como a

constatação de que um acrescimo de 1% dos preços relativos algodão/p~
liester provoca um aumento de 0,45% na quantidade procurada de pluma i~
dicam perspectivas bastante promissoras para a pluma em termos de deman
da.

A alta elasticidade dos preços relativos algodão/poliest~r
r:eve.ste-sede grande importância devido aos aumentos esperados dos pr~
ços do poliester decorrentes da recente cr~se energetica mundial.

d) Quanto ao Mercado Externo de Fibras
As estimativas das elasticidades-preço da oferta e procura ex

terna por fibra de algodão brasileiro 3,55 e 8,93, respectivamente, as
sim como a alta sensibilidade dos volumes exportados em relação a au

d d - . 111. d í b .mentos a pro uçao nac i ona an i cam ser astante pronnssoras as poss~
bilidades de, expo rt aç ao deste pr odut o , Por conseguinte, com a política
cambial de paridade assim como melhorias no setor produtivo permitiria
grandes aumentos no volume exportado pelo Brasil.

Salienta-se, entretanto, que a alta elasticidade-renda da de

110bserva-se que esta álta sensibilidad~ das expor~aç;es brasi
leiras pode estar superdimensionada devido i politica de administração
dos volumes e preços de exportaç~o (item 5.3.1)
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manda externa indica que uma recessao econômica mundial (em especial
nos EUA e Japão) poderá reduzir em muito as exportaçoes brasileiras.

e) Quanto ao Mercado Externo de Fios
Os resultados empíricos comprovam que a política Brasileira

de Subsídios as Exportações de Têxteis foi a variável determinante das
vendas externas destes produtos e que os volumes exportados são bastan
te ligados ao desempenho da indústria interna de fios, indicando que d~
rante o período analisado o Brasil não havia explorado todas as suas
possibilidades de exportação de têxteis.

Entretanto, a partir do momento em que o país começa a ganhar
mercados externos a negociaçao em termos políticos faz-se necessária,d~
das as imposiçoes de cotas e outras restrições de países desenvolvidos.

Como o volume de í.ncentí.vosas exportações já e de conhecí.men
to "externo, qualquer negociação junto ao GATT ê de difícil encaminhamen
to, portanto, uma política de paridade cambial de um lado estimula as
exportações, permite a retirada de estímulos as exportaçoes e facilita
p encaminhamento políti~o necessário a expansão de manufaturados têx
teis.

6.2 - Recomendações de política Econômica para o Desenvolvimento Regio-
nal da Produçao de Algoda~

Na Região Nordeste a produção tem-se mantido relativamente está
vel devido a restrições no leque de alternativas disponíveis.

Entret~nto, ao observar-se a implantação do pólo têxtil na re
gião mediante a instalação e relocalização de indústrias, admite-se o
oDjetivo de elevar a produção nordestina de modo a manter ou ate mesmo
expandir a produção algodoeira "brasileira.

As alternativas possíveis são bastante limitadas tendo em vista
o risco climático e as características da mão-de-obra empresarial e as
salariada.

Algumas sugestões apresentadas sao:
manter e/ou expandir a área de algodão arbóreo no agreste e no
sertão, modificando ~radualmente o si~tema produ~ivo mediante
pesquisa em variedades melhoradas, incentivos a multiplicação
destas sementes, difusão e estímulos ao proprietário de terras

" -----
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em adotar inovações, assim como treinamento a parceiros e ar
rendatários e~ melhores técnicas de cultivo. Esta alternativa
; 1 12e de resultado bastante ento e procura manter,. de certo mo
do, o trinômio pecuária - algodão - alimentos e tende a manter
a mão-de-obra na propriedade. Como prevê-se para os próximos
anos secas regionais, é conveniente a manutenção de programa
que assegure a fixação da mão-de-obra, a renda mínima e um se
guro de quantidade (a exemplo do PROAGRO).

Expandir a área de algodão herbáceo mediante estímulos ã ~m
plantação da cultura na região costeira. Salienta-se, entretan
to, que a expansão do herbáceo na regiao costeira afetará a
área plantada de mandioca. Como a região já é deficitária em
alimentos, ~ como a mandioca é alimento básico da população, e
necessário estimular acréscimos de produtividade na cultura.

Estímulo a empresas têxteis a investirem na cultura atuando
como campo de demonstração e, conseqUentemente, comprovando a
rentabilidade de tecnologia moderna, induzirem outros empresi
rios e agricultores a investir na cultura.

A expansão generalizada de tecnologias mais avançadas nas de
mais regioes do Nordeste está profundamente limitaàa pelo r~s
co climático e, portanto, exige solução para o problema hídri
co. Perfuração de poços profundos, gigantescas obras de cana
lizações para r~os são necessidades básicas a viabilizar a mo
dernização da agricultura nordestina na yegiao agreste e ser
tao. :..

A indução a mudança tecnolõgica poderá ser obtida mediante meca
n~smos de mercado, através de modificação nos preços relativos de ~nsu
mos, admitindo-se a pre-existência de variedades mais resistentes e
ma~s produtivas que prop~c~am maior rentabilidade, ou, compulsoriamente
atraves do credito rural.

Por outro lado, a adoção desta tecnologia depende de unl esforço
de planejamento no treinamento de mao-de-obra e de mecanismos que m~n~
mizem o risco de clima e os seus efeitos sobre o risco de perda da" pr~
priedade.

Como alternativas sugere-se:

12item 5.3.1
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Condicionar a obtenção de emprestimos ã compra de matrizes,
retençao de crias e formação de pastagens no caso do agreste
e sertao nordestino, a adoção de algumas práticas moderniza
das para a cu~tura de algodão arbôreo.

Destinar recursos ao Centro Nacional de Algodão para pesqui
sar variedades mais produtivas de algodão arbôreo e herbáceo.

Propiciar recursos e modificar a orientação da extensão rural,
de modo que esta propicie efetivo treinamento a proprietários
e parceiros.

Programa de estímulo ã multiplicação de sementes básicas - cre
dito de custeio e investimento, seguro de preços e assistência
tecnica intensiva. N~ste caso, modificações na política de Pre
ços Mínimos poderiam amparar Companhias Estaduais, tendo em
vista a aquisição de sementes.

Implantação de monopólio estatal na venda de sementes fiscali
zadas e certifícadas associada a um programa de seguro de qua~
tidade obrigatória para a cultura de herbáceo.

- Propiciar facilidades operacionais e administrativas necessa
rias ã realização de convênios entre as Secretarias de Agricu!
tura e Abastecimento Estaduais e a COSESP, objetivando a ~m
plantação do seguro de quantidade obrigatório.

Fornecer a empresários e indústrias têxteis incentivos fis
cais diretos e indiretos e incentivos de credito por prazo de
terminado para a implantação da cultura qe herbáceo, comparti
lhanqo junto ã iniciativa privada a responsabilidade no desen
volvimento da agricultura regional.
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The Comission for Financing Production (Comissão de Financiame~
to da Produção - CFP) is a governrnent institution attached to the Mini~
try of Agriculture and responsable for the Minimum Price Policies for
several agricultural products at the producer's leveI and interested in
market research development, as a tool for setting up it's own minimum
price policies.

Since cotton is one of the products of those policies, it will
be the object of this dissertation.

On the other hand, the Brazilian Exports Promotion Policies for
Textile Products after 1971, lead to change the internal demands curve
of cotton fiber, outward to the right, so the domestic cotton fiber
prices increased above the international prices, limiting the exports
of raw material without subsidies.

This dissertation uses a simplified partial mode 1 of equi librium
and analyses the effects of these policies and, at the same time, qua~
~ifies the internal and external supply and demand functions of cotton
fiber and the same functions for the international market of cotton's
reeI.

The dissertation suggests that these policies were a determinant
variable to explain the expansion of exports manufacture products.

Howev er the exist'ence of market í.mperfect í ons -induce some of the
importing countries to set up restrictions such as imports cotas and
others, limiting in that way the quantities exported. Therefore, the
export will depend more upon political agreements than the price mecha
nism.

Finally, the dissertation suggests the need for a new Brazilian
Exports Promotion Policies.
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?~ICE 1 - OS DADOS E SUAS FONTES.

Neste apêndice apresentam-se para cada dado utilizado na parte.
npírica, suas respectivas fontes de informação e a base teorica que
rientou seu uso.

Os dados anuais de quantidade colhida de algodão em caroço p~
ra o Brasil (PRACB), os do Centro-Sul (QACS) e os do Norte/Nor
deste (QACN) são os divulgados pela FIBGE;

7 Os dados anuais corr~spondentes is quantidades colhidas de al
godão em pluma foram obtidos mediante a utilização de um coefi
ciente de conversão de caroço em pluma, segundo a informação
de Sebastião Messias de Godoy Passos, agr;nomo do CATI em são
Paulo, sendo (QAPS) o volume correspondente ã Região Centro-
-Sul e (QAPN) respectivamente para a Região Norte/Nordeste;
A quantidade ofertada de algodão em pluma para o Brasil (QAPB)
foi obtida acrescentando-se ã safra do Centro-Sul a produção
defasada de um ano da Região Nordeste. Leva-se em conta o cri
t~rio do ano agrícola, pois a colheita do Nordeste ~ realiza~a
em fins do segundo semestre, além do que a comercialização ~
bastante lenta, sendo realizada praticamente no ano subseqUe~
te;
A produção de fios de algodao (PRFASP) no.Estado de são Paulo
e o r~spectivo consumo de mat~ria-prima foram fornecidos pela
Bolsa de Mercadorias de são Paulo; o quociente destas varia
veis permite a estimativa anual de coeficiente de conversão em
fio O.);

Dado~ de preços pagos a produtores sao provenientes do Instit~
to de Economia Agrícola de são Paulo e de levantamentos reali
zados pela Fundação Getúlio Vargas;
Para a Região Centro-Sul adotam-se informações do Instituto de
Economia Agrícola. Neste caso admitiu-se, como centro reg~~
nal de formação de preços, o Estado de Sao Paulo: de modo que
o diferencial de preço interestadual resulta do custo de trans
porte. Fazem parte deste conjunto os preços pagos ao produtor
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para o algodão em caroço (PACS), milho (l'MS), cafe (PCS) soja
(PSS), amendoi.n (PAS), preço medio pago para fertilizantes
(PFS), e o salário do diarista residente (SALD).
Para a Região Nordeste admitiu-se o Estado do Ceará como cen
tro formador de preços. Por conseguinte, tomou-se os preços
medios anuais pagos aos produtores deste estado, co1etados p~
1a Fundação Getúlio Vargas como representativos dessa regiao.
Neste caso incluiu-se, também.,os preços pagos ao algodão em c~
roço (PACN), arroz, feijão-macaçar e raiz de mandioca.
Os dados de preços constantes foram·obtidos def1acionando-se
os dados correntes pelo índice de Preços (col. 2);
O preço medio real anual no atacado (PAAP) para o algodão em
pluma foi cafcu1ado com oase nas cotações diárias da Bolsa de
Mercadorias de são Paulo;
O preço real medio anual da fibra cortada de Poliester (PPB)
diz respeito ao preço tabelado pela Comissão Interministerial
de Preços (CIP) sendo fornecido pela Associação Brasileira de
Produtores de Fibras Artificiais e Sinteticas;
Quanto ao volume de emprestimos de custeio (CUST) foram utili
zados dados do Banco do Brasil. Dados anteriores a 1968 foram
extraídos de Relatórios da Diretoria, enquanto que os dados r~
centes foram co1etados diretamente junto ã Instituição. Estes
dados referem-se a todo o território brasileiro; entretanto,
foram incorporados somente na função de oferta do Centro - Sul,
pois admite-se que são bastante insignificantes os emprestimos
de custeio agrícola para a Região Norte/Nõrdéste. Alem do que
esta informação desagregada regionalmente nao era disponível
nos relatórios de Diretoria;
Os volumes exportados (QAPXB), (QFAXB) e respectivos ~re~os me
dios de exportação (PAPXB) e (PFAXB) de algodão em pluma e
fios de algodão respectivamente foram obtidos junto ã CACEX
A Renda Per Capita no Japão (RENDA J) e a Renda Disponível Per
Capita nos Estados Unidos (RENDA US)·foram obtidas junto as em
baixadas dos respectivos países;
A Renda Pessoal Disponível (RPD) foi obtida por dados public~
dos pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas. Salienta-se que a serie-nao e homogênea, pois houve
modificação de criterios na elaboração de contas nacionais.
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o Deflator Implícito da Renda (DIR) foi obtido junto ã- Funda
ção Getúlio Va4gas;

- Os dados de população (POP) foram elaborados pela FIBGE.
A Precipitação Pluviometrica Media (PPH), foi obtida junto ao
Instituto Nacional de Heteorologia do Hinisterio da Agricult~
ra. Dentre as regiões observadas pela Instituição no Estado
do Cearã, principal produtor de algodão da Região Nordeste, s~
lecionou-se os principais municipios produtores de algodão,
calculando-se posteriormente a media aritmetica.

qCMF -BIBLIOTeCA
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TABELA A.1.1 - Dados - quantidades €leME ':'BlBLIOTE!C~

ANO QACS QAPS QACN QAPN QAPB PRACB PRFASP

1948 588,4 194,2 360,0 108,0 948 -
9 780,4 257,6 395,0 118,5 365,6 1.175 -

1950 698,0 230,3 466,0 139,8 348,8 1.164 -
1 700,5 231,2 260,0 78,0 371 ,o 960 -
2 1.081,2 356,8 366,0 109,8 434,'8 1.447 -
3 748,8 247,1 362,0 108,6 356,9 1.111 -
4 685,8 226,3 480,0 144,0 334,9 1.166 -
5 759,1 250,5 522,0 156,6 394,5 1.281 -
6 726,0 239,6 468,0 140,4 396,2 1.194 -
7 597,5 197,2 579,0 173,7 337,6 1.177 -
8 784,6 258,9 360,0 108,0 432,6 1.144 -
9 821,0 270,9 578,0 173,4 378,9 1.399 -

1960 890,8 293,9 719,0 215,7 476,3 1.609 -
1 1.076,9 355,4 751;0 225,3 571,1 1.828 -
2 1.175,5 387,9 726,0 217,8 - 613,2 1.902 -
3 1.124,1 370,9 832,0 249,6 588,8 1.956 365,7'
4 1.022,0 337,3 748,0 224,4 586,9 1.770 342,4'
5· 1.132,9 373,8 853,0 249,6 598,2 1.986 342,4
6· 1.167,9 385,4 748,0 224,4 641,3 1.865 311,7
7 879,1 290,1 853,o 255,9 499,5 1.692 I 324,4
8 1.122,7 370,4 698,0 209,4 614,4 1.9991 350,3
9 1.247,0 411,5 813,0 243,9 674,3 2.1111 353,6

1970 1.437,9 513,3 876,0 262,8 772,5 1.955 288,5
1 1.349,7 481,8 864,0 259,2 636,9 2.271 297,7
2 1.676,7 598,6 517,0 155,1 874,9 2.510 310,6
3 1.388,7 495,8 921,0 276,3- 745,7 2.273 319,7
4 1.187 ,2 423,8 833,0 249,9 689,0 1.958 371,3-5 1.103,2 393,8 884,0 265,2 625,1 1.750 354,3
6 724,2 258,5 771 231,3 452,6 1.247 355,8
7 1.232,4 440,0 647 194,1 596,9 1.896 -
8 881,5 314,7 523 156,9 513,9 1.571 -

FONTE: FIBGE
BOLSA DE MERCADORIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

QACS = Quantidade de algodão em carôço colhida na Região Centro-Sul.
QAPS Quantidade de algodão em pluma colhida na Região Centro-Sul
QACN Quantidade de algodão em carôço colhida na Região Nordeste
QAPN Quantidade de algodão em pluma colhida na Região Nordeste
QAPB Quantidade de algodão em pluma ofertada no Bras í 1 no ano
PRACB = Quantidade de algodão em carôço colhida no .Br asi I
PRFASP= Quantidade de fios de algodão produzida em são Paulo
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- ~ A.1.2 - Dados - preços correntes

o PACS PACN PAS PMS PCS PSS PFS SALD CUST

•.9l8 - - 1.96 1.28 3.5 - 19.9 0.016 -
9 4.00 - 2.08 1.36 4.5 - 20.O 0.018 -

.950 4.66 - 2.76 1.03 7.5 - 20.5 0.022 -
1 7.33 - 2.24 1.24 7.8 - 23.6 0.027 -
ê 6.00 - 2.72 1.83 7.5 - 24.5 0.031 -
3 5.33 - 3.88 2.29 9.5 - 22.6 0.033 590
4 7.33 - 4.76 1.89 17.8' - 28.5 0.038 673
5 9.33 - 3.60 3.34 16.3 - 38.8 0.047 796
6 10.00 - 7.28 3.91 18.3 - 45.1 0.055 846
7 12.00 - 7.76 3.94 18.5 - 44.1 0.063 807
8 l3.33 - 6.92 4.41 15.8 - 47.6 0.070 881.
9 16.66 - 10.24 7.14 14.5 - 59.1 0.087 1378

1960 28.00 - 18.80 6.16 19.0 - 74.8 0.114 2379
l' 37.33 - 20.80 10.82 25.3 - 148.1 0.148 6037
2 48.66 - 26.80 17.82 42.0 - 268.5 0.223 10178
3 80.66 - 59.60 18.99 65.3 - 466.8 0.362 17098
4 170.66 - 170.40 49.81 203.8 - 919.0 0.764 42161
5 264.00 - 178.80 64.30 240.3 - 1696.0 1.369 74075
6 284.66 281.33 218.00 89.63 239.5 215.33 1802.0 1.787 7027.4
7 350.00 314.00 210.80 114.12 273~8 216.17 1834.0 2.492 93516
8 470.00 464.00 330.40 110.28 430.5 277.00 2228.0 3.287 161651
9 548.66 468.67 393.20 173.76 640.8 341.00 2603.0 3.970 396528

1970 690.00 768.00 451. 60 202.75 1129.O 422.50 2846. O 5.l35 400410
1 974.66 1039.33 614.80 241.23 1043.8 533.50 3552.0 6.445 §64414
2 1140.66 1024.00 701. 60 313.87 1497.8 606.83 4419.0 8.380 710365
3 1626.66 1502.67 1255.20 455.98 2227.0 1203.67 5472.0 11.350 850560
4 2387.33 2475.33 l371.60 547.61 2727.5 1175.33 14319.0 15.850 1632110
5 2412.66 2558.67 1831. 20 801.34 3746.5 1332.17 16689.3 20.650 1443100
6 5830.00 5502.67 2186.40 947.93 10391.8 1842.17 17836.0 24.500 3076404
7 6116.00 5987.33 5588.00 1143.04 19l37.3 2795.50 19928.O 42.500 3900556
8 7784.67 6708.67 6250.80 2187.67 15554.5 3572.67 28740.0 58.800

FONTE: LE.A.
F.G.V
BANCO DO BRASIL

PACS ~ Preço do Algodão em Caroço - são Paulo
PACN = Preço do Algodão em Caroço - Ceará
PAS = Preço' Amendoim -'são Paulo
PMS = Preço do Milho - são Paulo
PCS = Preço do Caf.e - são Paulo
PSS = Preço da Soja - são Paulo
PFS .= Preço de Fertilizantes - são Paulo
SALD = Salário Diarista - são Paulo
C ST = Credito de Custeio de Algodão - Brasil
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TABELA A.l.3 - Dados- preços constantes*

Ano PAIP PAAP PFSIP SALIP CUSIP PANIP PPB

1948 0.0109170 21.7249 0.0174672 - - -
9 4.07747 0.0101937 20.3874 0.0183486 - - -

1950 4.27523 0.0183486 18.8073 0.0201835 - - -
1 5.77165 0.0157480 18.5827 0.0212598 - - -
2 4.22535 0.0140845 17.2535 0.0218310 - - -
3 3.26994 0.0122699 13.8650 0.0202454 361.96 - -
4 3.54106 0.0096618 13.7681 0.0183575 325.12 - -
5 3.87137 0.0124481 16.0996 0.0195021 330.29 - -
6 3.46021 0.0103806 15.6055 0.0190311 292.73 - -
7 3.63636 0.0121212 13.3636 0.0190909 244.55 - -
8 3.57373 0.0134048 12.7614 0.0187668 236.19 - -
9 3.24125 0.0136187 11.4981 0.0169261 268.09 - -

1960 4.21687 0.0135542 11.2651 0.0171687 358.28 - -
1 4.10220 0.0142857 16.2747 0.0162637 _663.41 - -
2 3.52609 0.0130435 19.4565 0.0161594 737.54 - -
3 3.33306 0.0123967 19.2893 0.0149587 706.53 - -
4 3.70195 0.0121475 . 19.9349 0.0165727 914.56 - 2.55
5 3.65145 0.0124481 23.4578 0.0189350 1024.55 - 3.54
6 2.85230 0.0098196 18.0561 0.0179058 704.15 2.81897 4.00
7 2.73438 0.0107031 I 14.3281 0.0194687 730.59 2.45312 3.73
8 4.05522 0.0151855 19.2235 0.0283607 1394.75 4.00345 9.18
9 2.85760 0.0093229 13.5573 0.0206771 2065.25 2.44097 9.61

1970 3.00000 0.0107826 12.3739 0.0223261 1740.91 3.33913 9.84
1 3.51863 0.0120217 12.8231 0.0232671 2398.61 3.75211 11.05.
2 3.52056 0.0113889 13.6389 0.0258642 2192.48 3.16049 11.76
3 4.36102 0.0161394 14.6702 0.0304290 2280.32 4.02860 12.76
4- 4.97360 0.0165833 29.8312 0.0330208 3400.23 5.15694 18.14
5 3.93582 0.0128711 27.2256 0.0336868 2354.16 4.17401 24.90
6 6.73210 0.0239145 20.5958 0.0282910 3552.43 6.35412 29.43
7 4.94822 0.0153236 16.1230 0.0343851 3155.79 4.84412 44.74
8 4.54102 0.0149915 16.7649 0.0342997 " 3.91336 63.02-

FONTE: LE.A.
Bolsa de Mercadorias de são Paulo
IBRE - F.G.V.
Associação Brasileira de Produtores de Fibras Artificiais e Sinteti-
cas

* os dados a preços constantes foram obtidos deflacionando-se os vaIo
res correntes pelo lndice de Preços (Co1. 2).

PAIP - Preço Real do Algodão em Carôço Pago ao Produtor em são Paulo
PAAP - Preço Real do Algodão em Pluma no Atacado em são Paulo
PFSIP ...:Preço Real Médio Pago para Fertilizantes em são Paulo
SALIP - Salário Real Médio do Diarista Residente em são Pau1á
C SIP - Volume Real de Empréstimos de Custeio Agrico~a para Algodão
P IP - Preço Real Médio do Algodão em Caroço Pago ao Produtor no Ceara
PPB - Preço Real Medio da Fibra Cortada de Poliéster
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TABELA A.1.4 - Dados

Ano QAPXB PAPXB QFAXB P~AXB RENDA J RENDA US

1948- 258703 1308.44 - - - -
9 139758 1435.96 - - - -

1950 128844 1502.66 - - - -
1 143412 1450.22 - - - -
2 28130 1237.58 - - - -
3 139515 729.20 - - - -
4 309486 720.92 - - - -
5 175706 747.64 - - - -
6 142931 601.30 292 1.64041 243 -
7 66180 667.97 1502 1.65912 282 -
8 40197 616.16 - - 290 1821
9 77394 459.22 - - 318 1898

1960 95398 477.85 - - 382 1934
1 208676 533.27 89 1.20225 448 1976
2 215915 519.49 54 'L 09259 508 2058
3 221804 515.05 - - 577 2128
4 217028 489.82 - - 654 2278
5 198690 488.79 - - 726 2430
6 238867 470.62 - - 826 2597
7 189441 479.54 1847 1.02112 973 2740
8 247551 528.44 3070 0.99511 1142 2930
9 439380 446.10 5944 0.96972 1303 3111

1970 342834 450.46 6541 1.04158 1536 3348
1 226809 604.66 19239 1.02822 1773 3588
2 284201 663.92 29388 1.53219 2278 3837
3 282792 770.92 28326 2.34428 3059 4285

" 46464 83160 1093.48 41733 1.62545 3325
5 97794 912.24 40964 1.98340 3788 5088
6 5579 1247.46 52644 2.28066 4203 5504
7 34732 1010.75 - - 4327 6009
8 44515 1185.22 - - - 6640

FONTE: CACEX
EMBAIXADA DO JAPÃO
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS

QAPXB - Volumes Exportados de Algodão em Pluma Brasileiro
PAPXB - Preços Medios de Exportação de Algodão em Pluma

Brasileiro
QFAXB - Volumes Exportados de Fios de Algodão Brasileiros
PFAXB - Preços Medios, de-Exportação de Fios de Algodão Bra

si1eiros -
RENDA J - Renda Per Capita Japão
RENDA US- Renda Per Capita Disponível nos Estados Unidos.
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TABELA A.1.5 - Dados

Ano RPD DIR RPD POP RPD
DIR DIR. POP

1948 163 - - 49571 -
9 210 - - 50758 -

1950 231 - - 51973 -
1 268 - - 53528 -
2 338 - - 55124 -
3 395 - - 56777 -
4 525 - - 58475 -
5 . 667 1.1 606.55 60224 0.0100715
6 848 1.4 ·605.57 62025 0.0097633
7 1036 1.6 647.75 63080 0.0102687
8 1201 1.8 667.ll 65791 0.010l399
9 1945 2.3 845.70 67810 0.0124715

1960 2237 2.9 771. 24 69797 0.Oll0498
1 3436 3.8 904.24 718ll 0.0125920
2 5720 5.9 969.51 73883 0.0l31222
3 10228 10.6 964.93 76015 0.0126940
4 20027 19.8 1011.47 81006 0.0124864
5 38297 30.8 1243.41 80465 0.0154528
6 53379 42.7 1250.09 83343 0.0149993
7 74099 55.0 1347.25 85748 0.0157ll7
8 102833 70.3 1462.77 88222 0.0165805
9 134389 84.6 1588.52 90768 0.017 5009

1970 173247 100.0 1732.47 93387 0.0185515
1 230227 ll7.3 1962.72 95993 0.0204464
2 304561 137.7 2211. 77 98690 0.0224113
3 414258 165.9 2497.04 101433 0.0246177
4 607539 218.2 2784.32 104243 0.0267098
5 853414 289.6 2946.87 107145 I 0.0275035
6 1.307639 410.9 3189.36 110124 0.0289616
7 1.986287 592.O 3355.21 113209 0.0288266
8 - - - 116393 -

FONTE: IBRE - FGV
FIBGE

RPD
DIR
RPD
DIR
POP

DIR
DIR.POP

- Renda Pessoal Disponível
- Def1ator Implícito da'Renda
- Renda Pessoa~ Disponível ·Rea1
- Popu1açio Bra~i1eira
- Renda Pessoal Disponível Real Per Capita.



·APÊ'NJ)ICE2 - íNDICES DE PREÇOS UTILIZADOS

Utilizando os dados de preço do Instituto de Economia Agrícola e
quantidades produzidas de milho, cafe , soja e amendoim na Região Centro-
-Sul, fornecidos pela FIBGE, construiu-se o índice de Preço de Produtos
Alternativos (IPPA).

Devido às alterações na composiçao relativa da produção foi ado
tado o criterio Laspeyres, com base móvel de ponderação, sendo 1948 a
base de comparação inicial. Os produtos considerados foram milho, ca
fe, soja e amendoim.

Os índices de preços estaq apresentados na Tabela A. 2.l.
O índice de preços de produtos alimentares para a Regiao Nordes

te (IPAL) considera o arroz, o feijao-macaçar é a farinha de mandioca.
Os dados de preços foram coletados pela Fundação Getúlio Vargas.

É conveniente comentar que o preço da raiz de mandioca foi convertido
para preço de farinha, adotando-se o fator de conversao utilizado pela
tecnica de produto, Geni Helena Nicoleti, da Comissão de Financiamento
da Produção.

O criterio adotado ê o Laspeyres, sen~o a base de ponderação de
finida para o ano de 1974, conforme as quantidades consumidas pela pop~
lação rural do Nordeste segundo estudo ANDEF, da FIBGE.
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TABELA A.2.1 - índices de preços

Ano I P P A I P A L

1947
8 100
9 114

1950 152
1 167
2 188
3 237
4 348
5 389
6 446
7 452
8 427
9 506

1960 575
1 844
2 1.379
3 1.898
4 5.493
5 6.693
6 8.324 100,00
7 9.818 109,79
8 12.075 122,64
9 17.908 136.70

1970 25.072 273,94
1 28.366 :. 307,95
2 37.453 315,51
3 59.138 404,97
4 70.542 588,20
5 97.892 872,64
6 163.702 1.565,46
7 243.755 1.328,48
8 292.831 1.676,66

IPPA - índice de Preços Pagos aos Produtores de
Produtos Alternativos no Centro-Sul.

IPAL - índice de Preços Pagos aos Produtores de
Produtos Alimentares no Nordeste.



AP~NDICE 3 - RESULTADOS ADICIONAIS

A.3.1 - A Oferta Interna de Algodão da Região Centro-Sul

Com o intuito de captar deslocamentos na estrutura de oferta e
influência de modificações ocorridas em preços relativos de insumos e
produtos concorrentes por fatores, realizaram-se tentativas introduzin
do variáveis "dummies" no intercepto e nos coeficientes angulares.

As especificações funcionais foram:

+ e ..
. ~

e ..~

onde:

DI = Variável "Dununy" captando deslocamento de oferta a partir de 1971,
assumindo o valor O ate 1970 e o valor 1 após.

D2 = Variável "Dummy" captando variações conjunturais de'preços, assu
mindo o valor 1 no período ent~e 1970 e 1973 e o valor O no perí~
do restante.

D3 Variável "Dummy" captando modificações na estrutura de oferta de
corrente da elevação de salários rurais, assumindo o valor O ate
1968 e o valor 1 apos.

D4 Variável "Dummy" captando modificações na estrutura de ,oferta de
correntes da política de credito rural subsidiado, assumindo o va
lor O ate 1974 e o valor 1 após.
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TABELA A.3.l - A oferta interna da regiao centro-sul

Variãv'el Metodo Intercepto PAIP
t
_l PAIP~_l,D2 IPPAt_1 PFSIPt_1

SALIPt_1 SALIPt-l,D3 CUSIPt_1 CUSIPt-1,D 4 TEN DI R2 DWEndógena

QACS. ~QO 966,4195 68,1519 -0,0042 -25,0659 '-23,263,9617 0,2733 32,7896 -14,34~" 0,88 . 2,14

(232,8394) (43,2989) (0,0007) (5,8707) (7,922,7539) (0,0770) , (8,4697) (11,7100)

@,OOO[] @,133~ @,OOOTI @,OOO~ @,OOO~ @,O02~ @,OOl~ @,237{]

QACS MQO 327,6540 104,9246 59,1991 0,0002 -63,0629 -15,215,6498 1.174,0026 0,1417 0,0522 35,7243 0.92 2,07

, (143,7229) (49,2114) (37,3473) (0,0001) (30,1409) (16,557,9533) (7,908,9227) (0,1066) (0,1046) (10,4839)

@,465~ @,049~ @,133~ @,856~ @,053~ @,372[] @,884~ @,203~ @,625~ @,003~

OBS~ os números entre'parênteses representam o desvio padrão da estimativa

Os números entre colchetes representam o nível descritivo de significância do "t" de Student

MQO~ Mínimos Quadrados Ordinários

e :

.....,.....,
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A.3.2 - A Oferta Interna de Algodão da Região Nordeste

Realizou-se tentativa desagregando o efeito preço relativo de
algodão e de produtos de subsistência em t-2, tendo em vista melhor
captar o efeito preço.

A especificação funcional testada foi:

e .•
1

Os resultados obtidos pelo M~todo de Minimos Quadrados Ordini
rios e respectivas elasticidades podem ser observados na Tabela A.3.2.

A.3.3 - A Demanda Interna de Algodão

Avaliação de semelhança entre os coeficientes estimados pelo me
todo de Minimos Quadrados em Dois Estigios (tabela 5.2.1) e os estima
dos pelo M~todo de Minimos Quadrados Ordinirios pode ser observada na
Tabela A.3.3·.

A.3.4 - A Oferta e Demànda Externa de Fibra e Fios de Algodão

Os resultados observados de estimativas obtidos atrav~s do M~to
do de Mínjmos Quadrados Ordinirios podem ser observados na Tabela A.3.4.



TABELA A.3.2 - Oferta interna de algodã.o da região nordeste

Variável R2 n n
Metodo Intercepto lPAC 2 IPAL PPM DW IPACt_2 IPALEndôgena t- t-2 t-2

QACN MQO 1.251,9911 -4,9295 0,2909 0,2050 0,64 1,94 -1,479l 0,2244.
(218,8874) (1,6225) (0,1504) (0,7682)

@,OOO?J @,018[1 [9,094~ [9,797~

OBS: os numeros entre parênteses representam o desvio padrão da estimativa
os numeros entre colchetes representam o nível descritivo de significânci?
MQO - Mínimos Quadrados Ordináriosn - Elasticidade preço calculada no ponto medio.

','
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TABELA A.3.3 - Demanda interna de algodão em pluma

variáveis Metodo Intercepto PAAP PAAP PPB RPD TEN D1 R2 DWEndogenas t PPB t t DIR.POP

QAPB MQO 658,0599 - 17,2574 0,8407 7,6132 0,22 1,16
(Modelo I) (245,1692) (9,9133) (2,7384) (9,1334)

@,021II @,109~ @' 764~ @,422II
QAPB MQO 0,0076 - 0,1954 0,0214 0,0502 0,54 1,97POP
(Node10 Ir) (0,0019) (0,0734) (0,0217) (0,0490)

@,002[] @,023[1 @,346[1 @,329TI
QAPB MQO 1.748,9051 -104.827,1148 - 46,4880 20,5439 0,42 2,34
(Hod e Io rrt) (1.404,5106) (41.142,7271) (17,2164) (11,1784)

\ @,001[1 @,027TI @,020[] @,093~

OBS: os números entre parênteses repre~entam o desvio padrão da estimativa.
Os números entre colchetes representam o nível descritivo de significância do "t;" de Student.
MQO - Mínimos Quadrados Ordinários.
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TABELA A.3.4 - Oferta e demanda externa de fibra e fios de algodão

Varia
veis-
Endõ Metodo Intercepto P1\PXBt PRACBt RENDA J D1 TEN PFAXBt. RENDA US .PRFASPt R2 DW
genas

QAPXB MQO 5,6055 -1,4618 2;4441 0,1086 -0,9429 0,60 .1,76
(8,3913) (0,6726) (0,7213) (0,2760) (0,3241)
@,510~ @,039~ @,002IJ @,697.rJ @,007~

QAPXB MQO 36,8561 -4,7329 2,4487 -4,1672 0,67 1,16
(5,7557) (1,0855) (1,2774) (2,7106 )
@,000[1 @,OOO~ @,067[j @' 141~

QFAXB MQO -:-46.780,0293 1718,2503 2856,2798 0,4411 0,95 2,34
(9493,0070) (488,4461) (3755,6508) (0,0969)

@,OOO~ @,005[1 [9, 464~ @,001[1
QFAXB MQO -58,3477 -2,0012 8,3079 0,94 1,24

(6.5669) (0,8040) (0,8282)
@,000[1 @,034~ @,000[1

OBS: os numeros entre parênteses representam odesvio padrão da estimativa
Os numeros entre colchetes represeneam o nível descritivo de significância
MQO ~ Mínimos Quadrados Ordinários "o
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