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RESUMO
Este capítulo tem como objetivo mensurar o impacto regional da política de crédito rural sobre 
a produção agrícola e pecuária brasileira no período de 2007 a 2016. Utilizou-se o método 
econométrico de vetores autorregressivos em painel (PVAR). Foram verificados os efeitos de choque 
no crédito rural sobre a área plantada, a quantidade colhida e o valor da produção para a agricultura,  
bem como a quantidade de bovinos para a pecuária. Os resultados mostraram que o crédito rural 
tem efeito positivo contemporâneo sobre a quantidade colhida, o valor da produção e a quantidade 
de bovinos, e negativo sobre a área plantada; entretanto, a partir do primeiro ano após o choque, 
os impactos são positivos sobre todas as variáveis, indicando que essa política é importante para o  
desenvolvimento e a expansão do agronegócio.
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ABSTRACT
The purpose of this chapter is to measure the regional impact of the rural credit policy on Brazilian 
agricultural and livestock production from 2007 to 2016. The autoregressive panel (PVAR) was the 
econometric method. It was analyzed the shock effects of rural credit on the planted area, the quantity 
of harvested food, and the agricultural production value, as well as the amount of cattle for the livestock. 
On one hand, the results showed that rural credit has a contemporary positive effect on the quantity of 
harvested food, the agricultural production value, and the amount of cattle. On the other hand, there was a 
negative effect on the planted area. However, in the first year after the shock, the positive impact happens 
on all variables, indicating that this policy is important for the development and expansion of agribusiness.
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1 INTRODUÇÃO

O investimento produtivo tem a função de gerar inovações e, simultaneamente, 
de ampliar a capacidade de absorção dos agentes de utilizar e interpretar o novo 
conhecimento ou a nova tecnologia (Cohen e Levinthal, 1989). Em uma abordagem 
de compreensão do setor agropecuário, Vieira Filho e Fishlow (2017) mostram que 
o investimento, ao gerar inovações, proporciona o aumento da produtividade, e,  
ao ampliar a capacidade de absorção de conhecimento externo, determina a redução 
dos custos produtivos. Portanto, o financiamento do investimento é extremamente 
importante como política de Estado, mas essencial para elevar a produtividade,  
de um lado, e a lucratividade do produtor, de outro.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) (Agropecuária..., 2011), durante a década de 2000, o setor agropecuário 
obteve a maior taxa de crescimento na economia brasileira, com uma taxa média 
anual de 3,7%. Particularmente, conforme estimativas do Mapa (Peduzzi, 2015),  
nos últimos vinte anos, a taxa média anual de crescimento do produto interno 
bruto (PIB) agropecuário foi de aproximadamente 3%, superando a taxa de 2,3% 
do PIB agregado para o mesmo período.

O período a ser estudado está compreendido de 2007 a 2017. Para uma ideia 
das estatísticas setoriais, na produção de grãos, segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE, 2018), no ano de 2007 a área colhida foi de cerca 
de 46,3 milhões de hectares, e a produção foi de 133 milhões de toneladas, o que 
proporcionou um rendimento de 2,9 toneladas por hectare. No ano de 2017, 
a área colhida ficou em torno de 60 milhões de hectares, enquanto a produção 
atingiu um valor recorde de 242 milhões de toneladas. Em dez anos, o rendimento,  
que alcançou 4 toneladas por hectare no último ano, cresceu cerca de 3,5% ao 
ano (a.a.). Em relação ao comércio internacional, de acordo com os dados do 
Mapa (Agropecuária impulsiona..., 2017), verificou-se que, no ano de 2007,  
a balança comercial do agronegócio ficou em torno de US$ 50 bilhões, enquanto 
o saldo do resto da economia foi deficitário de US$ 9,6 bilhões. No ano de 2016, 
a balança comercial do agronegócio teve um superávit de US$ 71,3 bilhões, sendo 
responsável por 45,9% das exportações totais do país. Os demais produtos da 
economia obtiveram um saldo negativo de US$ 23,6 bilhões, ou seja, o resultado 
do agronegócio foi o suficiente para deixar o saldo comercial total positivo em 
US$ 47,7 bilhões.3

3. Para um aprofundamento nos estudos da economia agrícola brasileira, recomendam-se as leituras dos principais 
estudos publicados nos últimos anos: Buainain et al. (2014), Campos e Navarro (2013), Gasques, Vieira Filho e Navarro 
(2010), Gasques et al. (2012), Vieira Filho e Gasques (2016), Hubbard, Mussi e Garrod (2017), bem como Vieira Filho 
e Fishlow (2017).
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Desde a década de 1990, o país vem consolidando um crescimento econô-
mico considerável no setor agrícola e no processamento de alimentos, obtendo 
uma posição de liderança no comércio internacional. Em relação aos ganhos de 
produtividade, segundo Gasques et al. (2012) e Gasques et al. (2016), o setor 
agropecuário brasileiro foi o que mais cresceu de 1975 a 2014, denotando uma 
mudança na estrutura produtiva, na qual o país deixou de ser importador líquido 
de alimentos e obteve taxas de crescimento da produtividade maior do que seus 
principais competidores internacionais. O Brasil, conforme Vieira Filho e Fishlow 
(2017) e Maranhão e Vieira Filho (2016), vem ocupando papel de destaque como 
um dos maiores exportadores de produtos agropecuários no mundo. Para Gasques 
et al. (2012), essa transformação deve-se, em grande parte, ao forte crescimento 
da produtividade total dos fatores (PTF).

Os instrumentos de política agrícola4 são importantes impulsionadores da 
atividade agropecuária no país, pois buscam aumentar a produtividade. Os ganhos 
de produtividade estão associados ao aumento do investimento produtivo, que 
depende da forma do seu financiamento. No Brasil, os principais instrumentos são:  
o planejamento agrícola, o crédito rural (para a estrutura produtiva patronal e familiar), 
a política de garantia de preços mínimos e o seguro rural. Particularmente, o crédito 
rural é um importante instrumento de política agrícola indutor de investimentos. 
Buscam-se a modernização e a adoção de novas tecnologias, com o consequente 
aumento da produção, tendo efeito positivo sobre a produtividade.5

Assim, os objetivos da política de crédito rural podem ser enumerados 
em quatro grandes blocos, os quais visam ter impacto direto na produtividade:  
i) estimular os investimentos produtivos na produção familiar e de larga escala;  
ii) incentivar a adoção de novos conhecimentos e tecnologias; iii) favorecer o custeio 
e a comercialização da produção; e iv) viabilizar a aquisição e a regularização de 
terras por pequenos produtores. Portanto, a finalidade do crédito direciona-se ao 
investimento (compra de máquinas ou equipamentos, bem como construção de 
benfeitorias), ao custeio (gastos correntes dos ciclos produtivos, tais como compra 
de insumos), à comercialização (despesas posteriores à produção, como armazena-
mento e distribuição) e à industrialização (beneficiamento industrial por produtores 
individuais ou cooperados). 

O presente capítulo procura avaliar o impacto da política de crédito na 
produção brasileira. Para tanto, o estudo pretende mensurar os efeitos dos choques de 

4. Os instrumentos de política agrícola tradicionais foram definidos no Artigo 4o da Lei no 8.171/1991. Em seu Artigo 8o,  
essa lei estabelece que o planejamento agrícola será realizado em conformidade com o Artigo 174 da Constituição 
Federal, de forma democrática e participativa, por meio de planos nacionais de desenvolvimento agrícola plurianuais, 
planos safras e planos operativos anuais.
5. Para estudos que mostrem a relação crédito e produtividade, confira os trabalhos de Gasques et al. (2004), Brigatte 
e Teixeira (2010) e Silva e Ferreira (2016).
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quantidades de contratos e de volume financeiros do crédito rural sobre a produção 
agropecuária, para diferentes estados brasileiros – 26 Unidades da Federação 
(UFs) e o Distrito Federal. Serão utilizadas funções impulso-resposta, que podem 
ser obtidas por meio de modelagem econométrica em painel, para o período de 
2007 a 2016. Além desta breve introdução, seguem três seções. Na seção 2 consta 
o método de análise. Na seção 3 há a análise dos resultados. Por fim, na seção 4 
constam as considerações finais.

2 METODOLOGIA

Para a mensuração dos efeitos de choques na oferta de crédito rural sobre a produção 
agropecuária, foram utilizados dados da matriz de crédito rural e do anuário 
do crédito rural, que estão disponíveis no Banco Central (Bacen). Além disso, 
trabalhou-se com dados da produção pecuária municipal e da produção agrícola 
municipal (culturas temporárias e permanentes), pesquisas disponibilizadas pelo 
IBGE. O período estudado está compreendido entre os anos de 2007 a 2016.  
O quadro 1 mostra as variáveis utilizadas.

QUADRO 1
Descrição das variáveis

Variável Fonte

Quantidade de contratos de crédito rural agricultura (quantidade) Bacen

Valor dos contratos de crédito rural agricultura (R$) Bacen

Quantidade de contratos de crédito rural pecuária (quantidade) Bacen

Valor dos contratos de crédito rural pecuária (R$) Bacen

Área plantada (hectare) IBGE

Quantidade colhida (tonelada) IBGE

Valor da produção (R$) IBGE

Quantidade bovino (cabeças) IBGE

Elaboração dos autores.
Obs.: 1.  As variáveis valor dos contratos de crédito rural, valor da produção (lavouras), valor da produção (leite) e valor da 

produção (ovos de galinha) foram deflacionadas pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ambas 
com base 2016 = 100.

2. Neste estudo foram analisadas para a agricultura lavouras permanentes e temporárias.

No gráfico 1, tem-se a evolução da média dos contratos de crédito rural para 
o setor agrícola e da pecuária para o Brasil. Observa-se que, durante o período 
analisado, houve um ligeiro aumento dos contratos (agrícola e pecuário) após a crise 
financeira de 2008; porém, com a crise política que se instaurou a partir do ano 
de 2013, há uma diminuição na quantidade de contratos para os setores agrícola 
e pecuário, acentuada nos últimos quatro anos. No comparativo por atividade, 
a diminuição dos contratos para a pecuária foi menor em relação à agrícola, 
notadamente nos quatro últimos anos da série.
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GRÁFICO 1 
Evolução da média dos contratos de crédito rural agrícola e pecuário no Brasil 
(2007 a 2016) 
(Em valores absolutos)
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Elaboração dos autores.

No gráfico 2, pode-se verificar a média dos valores financiados de crédito 
rural para os setores de atividade na agricultura e na pecuária. Diferentemente do 
observado para o número de contratos, o volume de financiamento aumentou 
consideravelmente no período 2007-2016. O nível de financiamento para o setor 
da pecuária também cresceu durante o período; entretanto, esse crescimento foi em 
menor proporção. Ademais, percebe-se que, a partir dos reflexos da crise política 
após 2014, houve redução do valor financiado, refletindo um momento de menor 
crescimento econômico, bem como de ajuste da política macroeconômica no Brasil. 
A corrupção investigada, o impeachment presidencial e o aumento do déficit das 
contas públicas contribuíram com a queda real dos financiamentos.

GRÁFICO 2 
Evolução da média dos valores financeiros de crédito rural agrícola e pecuário no 
Brasil (2007 a 2016) 
(Em R$ milhões)
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Elaboração dos autores.
Obs.: Valores deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ambos com base 2016 = 100.
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2.1 Método de análise 

Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) em painel têm a mesma estrutura 
dos modelos VAR-padrão.6 Todas as variáveis são assumidas como endógenas e 
interdependentes; entretanto, uma dimensão cross-section é adicionada ao modelo 
(Canova e Cicarelli, 2013). 

Para mensurar os efeitos dos choques de oferta de crédito rural sobre a 
produção agropecuária nos estados brasileiros, serão estimados modelos sepa-
rados para o impacto da quantidade e do volume de crédito na agricultura e na 
pecuária. Seja então:

yi,t = A0i(t) + Ai(L)Yt-1 + uit, (1)

o índice i é genérico e, para o presente estudo, representa os 26 estados e o Distrito 
Federal; yi,t é o vetor de variáveis endógenas do modelo; Yt é uma versão empilhada 
de yi,t; A0i(t) contém todos os componentes determinísticos dos dados; Ai(L) é o 
operador polinomial de defasagens; por fim, uit é um G x 1 de erros aleatórios. 
Além disso, A0i e Ai dependem de cada unidade i. Por fim, todas as variáveis estão 
expressas em logaritmo. A forma estrutural desse modelo pode ser verificada nos 
trabalhos de Bénétrix (2012) e Canova e Cicarelli (2013).

Na estimação de modelos em painel, é necessário obter a heterogeneidade não 
observada dos estados. Desse modo, o estudo utiliza o estimador de efeitos fixo de 
mínimos quadrados para dados em painel. A identificação do modelo foi realizada 
por meio do ordenamento recursivo. Essa estratégia foi utilizada por Blanchard 
e Perotti (2002), Perotti (2005), Monacelli e Perotti (2010) e Bénétrix (2012).

As respostas da agropecuária aos choques na oferta de crédito rural são obtidas 
a partir das funções impulso-resposta (IRFs). Os intervalos de confiança para as IRFs 
serão definidos por meio do método de bootstrap proposto por Hall (1992). Além 
disso, também será captada a decomposição da variância do erro de previsão para 
avaliar a importância relativa sobre os erros de previsão para as variáveis analisadas.

Antes de estimar os modelos para o painel VAR, é importante verificar a 
existência de raiz unitária nas séries observadas. Na literatura, existem alguns testes 
para modelos PVAR. Os mais utilizados são Levin, Lin e Chu (2002), que têm 
como hipótese nula a presença de uma raiz unitária comum a todas as unidades 
no painel, e Im, Pesaran e Shin (2003), que testam a presença de raiz unitária 
individual nos cross-section.

Não obstante, em muitos conjuntos de dados, particularmente na 
microeconomia, a dimensão do tempo, T, é pequena. Desse modo, os testes 

6. Especificações do VAR-padrão, ver Enders (2015).
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cujas propriedades assintóticas são estabelecidas assumindo que T tende ao 
infinito podem levar a uma inferência incorreta. Harris e Tzavalis (1999) 
derivaram um teste de raiz unitária que tem como pressuposto a correção da 
dimensão do tempo, T. Além disso, seus resultados de simulação sugerem 
que o teste possui propriedades de potência e poder para N superiores a 25. 
Desse modo, foi utilizado o teste dt de raiz unitária para dados em painel, 
para as variáveis analisadas no modelo.

3 CRÉDITO RURAL: ANÁLISE DOS RESULTADOS

Estabelecido basicamente no planejamento agrícola, na política de preços mínimos, 
na gestão de risco rural e no crédito rural, o Plano Agrícola e Pecuário (PAP), 
também denominado Plano Safra, é determinado pelo governo federal todos os anos7 
com o objetivo de apoiar o acesso dos pequenos e médios produtores rurais a linhas 
de crédito, com taxa de juros diferenciadas. Assim, o PAP tem se estabelecido como 
um importante instrumento de políticas públicas destinado ao setor agropecuário. 
Entre suas atribuições, esse plano determina importantes medidas, principalmente 
com relação a linhas de crédito para custeio, comercialização e financiamento. 

Na elaboração do PAP, são considerados: recursos bancários, que são deter-
minados pelo governo federal, e recursos de fonte fiscal, advindos de fundos 
constitucionais e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Os beneficiários que recorrem às linhas de crédito do PAP são os grandes 
e médios produtores rurais, bem como as cooperativas. As condições e os limites 
dos financiamentos têm mudanças anualmente, conforme as linhas de crédito. 

Como observado no quadro 2, o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) 
é a estrutura organizacional que administra os financiamentos, sob as instruções 
da política creditícia articulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), 
em conformidade com a política de desenvolvimento agropecuário. O SNCR 
é formado por órgãos básicos, articulados e vinculados. Os órgãos básicos são o 
Bacen, o Banco do Brasil S.A., o Banco da Amazônia S.A. e o Banco do Nordeste 
do Brasil S.A. Os órgãos vinculados são o BNDES, as agências de fomento,  
os bancos estaduais, inclusive de desenvolvimento, os bancos privados, a Caixa 
Econômica Federal (CEF), as cooperativas autorizadas a operar em crédito rural 
e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, bem como instituições 
integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Por fim,  
os articulados são órgãos oficiais de valorização regional e entidades de prestação de 
assistência técnica, os quais utilizam os serviços, pelas instituições, em conjugação 
com o crédito, mediante convênio.

7. O ano rural é definido no período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano seguinte (Brasil, 2018).
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QUADRO 2
Estrutura organizacional do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR)

Órgãos básicos Órgãos vinculados Órgãos articulados
Instituições financeiras habili-
tadas a prover crédito rural

Bacen, Banco do Brasil S.A., 
Banco da Amazônia S.A., 
Banco do Nordeste S.A.

BNDES, CEF, bancos esta-
duais, agências de fomento, 
bancos privados, cooperativas 
autorizadas, sociedades de 
crédito.

Entidades de prestação de 
assistência técnica, cujos 
serviços sejam aplicados em 
conjunção com o crédito.

Todas as instituições 
financeiras devem aplicar 
recursos no crédito rural. 
Porém, as instituições podem 
atuar em segmentação 
de mercados específicos 
(regionais ou cooperados).

Elaboração dos autores.

A atividade agropecuária demanda crédito para financiar a produção e o 
investimento, com finalidades diversas. Para atender à demanda, tem-se algumas 
fontes específicas. Existem dois casos: os recursos controlados e os não controlados.

No primeiro caso, no que se refere aos recursos controlados, as operações de 
crédito têm taxas definidas pelo governo federal. Os recursos obrigatórios advêm 
de instituições financeiras, que são obrigadas a aplicar em operações de crédito 
rural. Existem três mecanismos de captação de recursos: i) exigibilidade sobre 
depósitos à vista (todas as instituições financeiras devem aplicar em operações de 
crédito rural 34% sobre o montante de recursos mantidos em depósitos à vista);  
ii) poupança rural (as instituições que captam recursos na poupança rural devem 
aplicar 65% do montante em operações de crédito rural a taxas controladas); e, por fim,  
iii) letras de crédito do agronegócio (LCA) (35% dos recursos captados por meio 
da emissão de LCA direcionam-se às operações de crédito rural).

Do montante total de recursos aplicados no crédito rural, 15% devem 
ser aplicados a médios produtores no Programa Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp), e 20% a pequenos produtores no Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ). Os recursos não obrigatórios 
são: i) fundos constitucionais (Fundo Constitucional de Financiamento do Cen-
tro-Oeste – FCO, Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO); ii) Fundo de Defesa 
da Economia Cafeeira (Funcafé); e iii) recursos equalizados pelo governo federal, 
inclusive os recursos administrados pelo BNDES.

No segundo caso, em relação aos recursos não controlados, as operações 
contratadas são definidas pelo mercado a taxas livres.

3.1 Estatística descritiva

As estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na estratégia econométrica 
são apresentadas na tabela 1. Primeiro, percebe-se que, para todas as variáveis,  
o desvio-padrão é considerado alto, denotando a grande variabilidade dos valores. 
Isso se deve ao conjunto de vários estados analisados na amostra. 



215

Choque de Oferta no Crédito Rural e seu Impacto Produtivo  
na Agricultura Brasileira

Durante o período em análise, para o setor agrícola e para as UFs e o Distrito 
Federal, os contratos de crédito rural foram, em média, 67.610, sendo que a menor 
quantidade ocorreu no estado de Rondônia, no ano de 2015, com 230 contratos.  
A maior quantidade foi de 760.010 contratos para o Rio Grande do Sul, no ano de 
2009. Já o valor médio financiado aos produtores foi de aproximados R$ 3,9 bilhões, 
com o Amapá com o menor financiamento (R$ 5,0 milhões no ano de 2007) e o Piauí 
com o maior financiamento (R$ 24,5 bilhões em 2014). A área média plantada foi 
2,6 milhões de hectares, sendo a menor para o Amapá em 2007 (17,9 mil hectares) 
e a maior para o estado de Mato Grosso no ano de 2016 (14,6 milhões de hectares). 
Colheu-se, no período, em média, cerca de 37,4 milhões de toneladas de lavoura, e 
o valor médio da produção agrícola foi de aproximadamente R$ 9,8 milhões, sendo 
que o estado de São Paulo obteve o maior valor (R$ 52,1 milhões) no ano de 2016.

Na pecuária, em média, foram 62.947 contratos no período de 2007 a 2016.  
Em 2016, o Amapá apresentou o menor número, com 28 contratos. O estado da 
Bahia apresentou 30.132 contratos em 2016, obtendo o maior número de produtores 
beneficiados com o crédito rural. Com relação ao valor dos financiamentos, o valor 
médio financiado para o setor foi de aproximados R$ 1,8 bilhão, sendo que os produtores 
do estado de Minas Gerais, em 2015, receberam o maior financiamento, com um 
montante de R$ 9,6 bilhões, enquanto os produtores do estado do Amapá, em 2015,  
tiveram o menor financiamento, com R$ 924 mil. Por fim, em média, em 2016,  
o setor da pecuária tinha 7,8 milhões de bovinos, sendo Mato Grosso a região com o  
maior número de bovinos,8 algo em torno de 30,3 milhões de cabeças, e o Amapá com 
o menor número, com apenas 76,4 mil cabeças. 

TABELA 1
Estatísticas descritivas

Variáveis Média Desvio-padrão Mínimo Máximo

Agricultura

Contratos agrícolas (quantidade) 67.610 115.729 230 760.010

Crédito agricultura (R$ milhões) 3,9 5,96 0,01 24,5

Área plantada (mil hectares) 2,6 3,3 0,02 14,6

Quantidade colhida (mil toneladas) 37,4 85,4 0,12 471,0

Produção agrícola (R$ milhões) 9,8 12,9 168 52,1

Pecuária

Contratos pecuária (quantidade) 62.947 62.259 28 302.132

Crédito pecuária (R$ milhões) 1,8 2,1 0,001 9,6

Bovinos (quantidade mil) 7,8 8,2 0,8 30,3

Elaboração dos autores.
Obs.: Valores em reais deflacionados pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ambos com base 2016 = 100.

8. Para o IBGE a região Centro-Oeste no ano de 2015 detinha o maior número de cabeças de gado entre as regiões 
brasileiras: 33,8% da produção do país (Araújo, 2016).
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3.2 Estimações do PVAR

O teste de raiz unitária Harris-Tzavalis (1999) está apresentado na tabela 2. 
Os resultados indicam que todas as séries mostraram-se estacionárias em nível.9 
Desse modo, os modelos PVAR serão estimados com todas as variáveis em nível. 
Uma vantagem de estimar modelos em nível é que não se perdem observações, 
como ocorre em modelos integrados I (1).

TABELA 2
Resultados do teste de raiz unitária Harris-Tzavalis

Série I (d)  Estatística  z  p-valor

Ln do valor do crédito agrícola I (0) 0,5990  -2,418 0,0078

Ln do valor do crédito pecuária I (0) 0,3027  -8,002 0,0000

Ln dos contratos agrícolas I (0) 0,6202  -2,017 0,0218

Ln dos contratos da pecuária I (0) 0,1708 -10,490 0,0000

Ln quantidade de bovinos I (0) 0,6431 -1,5874 0,0562

Ln área plantada I (0) 0,4027  -6,118 0,0000

Ln quantidade colhida I (0) 0,0878 -12,054 0,0000

Ln valor produção agrícola I (0) 0,3771  -6,601 0,0000

Elaboração dos autores.
Obs.: I (d) é o número de diferenças no modelo.

Realizado o teste de raiz unitária, estimaram-se os modelos e, inicialmente, 
verificaram-se os coeficientes estruturais, ou de efeitos contemporâneos, no sistema, 
como pode ser visualizado na tabela 3. Observa-se que, no setor agrícola, o efeito 
contemporâneo da quantidade de contratos de crédito rural, bem como para o 
valor financiado para a área plantada, é negativo, indicando que, no momento em 
que o crédito rural é destinado ao produtor, o primeiro choque não é positivo. 

Ainda na agricultura, os efeitos contemporâneos dos contratos de crédito e do 
financiamento foram positivos, sendo que o impacto inicial na quantidade colhida 
foi maior. Na pecuária, o impacto inicial de um choque na quantidade de contrato 
sobre a quantidade de bovinos foi positivo. Contudo, o maior efeito foi encontrado 
no valor financiado aos produtores. Desse modo, percebe-se que o crédito rural, no 
período em que foi executado, tem efeitos positivos na maioria das séries, excetuando-se 
no que se refere à área plantada.

9. A série Ln quantidade de bovinos, mesmo com o p-valor 0,05632, nesta pesquisa, rejeitou-se a hipótese nula 
de raiz unitária.
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TABELA 3
Efeitos contemporâneos

Agricultura

 Ln dos contratos agrícolas Ln do valor do crédito agrícola

Ln área plantada -0,0041 -0,0156

Ln quantidade colhida 0,0429 0,0483

Ln valor produção agrícola 0,0171 0,0277

Pecuária

 Ln de contratos da pecuária Ln do valor do crédito da pecuária

Ln bovinos 0,0204 0,0315

Elaboração dos autores.

Analisado o efeito inicial do impacto do crédito rural, por meio da quantidade 
de contratos e do valor financiado sobre a agricultura e a pecuária, é importante 
verificar os efeitos dos choques em períodos posteriores. Desse modo, analisaram-se 
as funções impulso-resposta. Os gráficos a seguir mostram a resposta da área 
plantada, da quantidade colhida e do valor da produção das lavouras permanentes 
e temporárias dos estados brasileiros, quando relacionados a choques de 1% nos 
contratos e financiamento de crédito rural. 

Observa-se, a partir dos gráficos 3 e 4, que, para a área plantada, o choque no 
primeiro momento apresenta uma resposta negativa e imediata (efeito contemporâneo). 
Porém, a partir do primeiro ano, o efeito do valor financiado e do total de contratos é 
positivo, sendo suavizado com o tempo. Portanto, esse resultado apresenta evidências 
de que o investimento leva um tempo de maturação, e, por isso, no curto prazo não 
há efeito, talvez até negativo, e, posteriormente, após a maturação do investimento, 
tem-se um efeito positivo.

GRÁFICO 3 
Resposta da área plantada a choques no valor financiado 
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Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%. 
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GRÁFICO 4 
Resposta da área plantada a choques no valor choques na quantidade de contratos
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Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%.

Quando se verifica o efeito de um choque de 1% no valor dos financiamen-
tos e dos contratos sobre a quantidade colhida, tem-se uma resposta positiva, 
imediata e com duração de cerca de oito anos; entretanto, esses efeitos são 
suavizados a partir do quinto período para o financiamento e quarto período 
para a quantidade de contratos, conforme observado nos gráficos 5 e 6. Ademais, 
o efeito dos contratos sobre a quantidade colhida é mais forte durante todo 
o período, denotando que a quantidade colhida é mais sensível ao total de 
contratos. Nesse caso, a política de crédito tem um efeito considerável no curto 
e no médio prazos.

GRÁFICO 5 
Resposta quantidade colhida a choques no valor financiado
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Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%.
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GRÁFICO 6
Resposta quantidade colhida a choques na quantidade de contrato
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Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%.

Em condições semelhantes, o valor da produção também apresenta resposta 
positiva, imediata e com duração de oito anos, em resposta ao choque de 1% nos 
financiamentos e na quantidade de contratos (vide gráficos 7 e 8). Como verificado 
na quantidade colhida, o maior impacto ocorre em um choque na quantidade de 
contratos, indicando que essa variável tem um maior efeito no valor da produção 
das lavouras permanentes e temporárias.

GRÁFICO 7
Resposta do valor da produção a choques no valor financiado
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Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%.
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GRÁFICO 8
Resposta do valor da produção a choques na quantidade de contratos

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%.

A análise dos -resultados para o setor pecuário foi realizada por meio da 
quantidade de bovinos. Desse modo, nos gráficos 9 e 10 é apresentada a resposta 
da quantidade de bovinos dos estados brasileiros em relação aos choques de 1% 
nos contratos e financiamento de crédito rural. A pecuária é composta por várias 
atividades; entretanto, a quantidade de bovinos foi escolhida para mensurar 
o impacto do crédito, dada sua representatividade no setor. Em muitos casos,  
o estoque de animais funciona como estoque de capital na propriedade rural. Gomes 
et al. (2017) comentam que o Brasil, no ano de 2015, detinha o maior rebanho 
bovino mundial, com cerca de 209 milhões de cabeças, além de ser o segundo 
maior consumidor de carne bovina, ficando atrás somente do mercado americano.

GRÁFICO 9 
Resposta quantidade de bovinos a choques no valor financiado
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Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%.
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GRÁFICO 10
Resposta quantidade de bovinos a choque na quantidade de contratos
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Elaboração dos autores.
Obs.: As linhas tracejadas representam o intervalo de confiança de 95%.

Verificando as análises gráficas, percebe-se que um choque de 1% no valor 
financiado aos produtores rurais atua de forma positiva sobre a quantidade de bovinos, 
sendo que, no primeiro ano após o financiamento, o efeito é maior, e, a partir do 
quarto ano, o efeito é suavizado. Já para a quantidade de contratos de crédito o efeito 
desse choque também é positivo e imediato sobre a quantidade de bovinos, só que 
em menor proporção, sendo suavizado o efeito a partir do terceiro ano. Ademais, 
diferentemente do ocorrido no setor agrícola, a quantidade de bovinos sofre maior 
impacto dos financiamentos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crédito rural é um dos principais instrumentos de política agrícola no Brasil 
desde sua institucionalização na década de 1960. Na última década, em termos 
reais, os montantes ofertados cresceram continuamente, com ligeira interrupção 
nos últimos anos devido à crise política instaurada no país. Esse tipo de política 
visa induzir a modernização e a adoção de novas tecnologias no campo, de forma a 
aumentar o investimento e, consequentemente, expandir a produtividade no setor. 
O aumento da produtividade tem, por sua vez, o objetivo de ampliar o produto, 
a renda e o emprego na economia brasileira.

O presente capítulo examinou os efeitos dos choques do crédito rural sobre 
a agropecuária em uma perspectiva regional para os estados brasileiros, durante o 
período de 2007 a 2016. Para tanto, foram utilizados modelos econométricos em 
painel. Nesse sentindo, buscou-se contribuir com uma avaliação de impacto da 
política de crédito rural sobre a produção agropecuária. As estatísticas descritivas 
apontaram que o setor agrícola, em média, obteve um maior número de contratos, 
bem como maior volume de financiamento para os estados da Federação e o Distrito 
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Federal, durante o período analisado. Portanto, nota-se que a política de crédito 
rural no Brasil é mais voltada para a agricultura. 

Face à avaliação e à interpretação dos resultados, as estimativas da análise das 
respostas da área plantada nas lavouras permanentes e temporárias, na quantidade 
colhida, no valor da produção e da quantidade de bovinos, em relação aos choques 
de crédito rural, indicam efeitos positivos com efeitos de cerca de oito anos. Não 
obstante, esses efeitos são minimizados a partir do terceiro ano para os contratos, 
e quarto ano para o valor financiado. Na agricultura, esse efeito aparece somente 
após o segundo ano, o que é um indicativo de que o crédito funciona para aumentar 
o investimento, que tem um prazo de maturação no médio e no longo prazos. 
De qualquer forma, seja na agricultura, seja na pecuária, o impacto do crédito é 
positivo em termos das variáveis de produção estudadas. 

Portanto, os resultados apontam que o crédito rural tem impacto positivo 
sobre a agropecuária nos estados brasileiros, indicando que a política de crédito 
rural no Brasil apresenta-se como uma boa ferramenta de política pública voltada ao 
financiamento da produção no meio rural. Apesar das evidências encontradas serem 
positivas e demonstrarem que a política de crédito rural aumenta o desempenho 
dos setores agrícola e pecuário, esses resultados devem ser vistos com cautela, 
uma vez que, a partir desses modelos, não se pode inferir se a produtividade e a 
eficiência técnica dos produtores rurais acompanham o aumento ocorrido nessas 
variáveis de retorno. 
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