
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS NOVOS INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS AGRÍCOLAS DE 2004 A 2007 

 
CARLOS JOSÉ CAETANO BACHA; CARLOS EDUARDO CALDARELL I;  

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
PIRACICABA - SP - BRASIL 

 
carlos.caldarelli@gmail.com 

 
APRESENTAÇÃO ORAL 

 
Comercialização, Mercados e Preços 

 
 

Avaliação do desempenho dos novos instrumentos de política de garantia de preços 
agrícolas de 2004 a 2007 

 
Grupo de Pesquisa 1: Comercialização, mercados e preços. 

 
Resumo – O objetivo deste artigo é avaliar o desempenho dos instrumentos da Política 
de Garantia de Preços Agrícolas (PGPA), criados a partir de 2004, em termos de 
produtos e regiões. Os contratos de opção privada que começaram a ser criados a partir 
de 2004 possuem característica de transferir à iniciativa privada a responsabilidade de 
abastecer áreas previamente determinadas. O PEPRO - Prêmio para Escoamento em 
Opção Privada, o PROP - Prêmio de Risco para Opção Privada e o PESOJA – Prêmio 
de Risco para a Soja, constituem os novos instrumentos para operacionalização da 
PGPA. Esse trabalho avaliou o dinamismo destes em comparação com os já existentes. 
Observou-se que os novos instrumentos, assim como os já operantes, se mostraram 
concentrados por cultura e por estado. Se concentrando em produtos voltados ao 
mercado e em produtos nos quais os mercados são organizados, tais como: soja, milho e 
algodão. Os produtos beneficiados têm ainda característica de possuírem elasticidade 
preço da demanda alta. Quanto à concentração por Estado, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Bahia apresentaram maior volume negociado. 
  
Palavras-chave: Comercialização, sustentação de preços, política de garantia de preços 
agrícolas. 
 
Abstract: This paper analyzes the performance of new Agricultural Price Support 
Policies (PGPA) created since 2004, by different products and regions. The contracts of 
private option, which had been started since 2004, have characteristic that transfer to the 
private initiative the responsibility to supply previously definitive areas. The PEPRO 
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(Risk Prize to delivery in Private Option); the PROP (Risk Prize to Private Option) and 
the PESOJA (Risk Prize for Soybean) constitute the new instruments to operate the 
mentioned PGPA. This paper evaluated the dynamism of these instruments in 
comparison with the already existent. Observed that the news, as well as the operative 
ones, had shown concentrated for culture and for State, concentrating in products 
directed to the market and products. Concentrated in products directed to the markets 
and organized markets, such as: soybean, maize and cotton. The benefited products 
have still characteristic to possess hight elasticity price of demand. In relation to the 
concentration for State, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás and Bahia presented 
greater negotiated volume. 
 
Key-words: commercialization; support price; guarantee of minimal price politics. 
 
1. Introdução 

A agropecuária brasileira, dentro do segmento comercial e seguindo uma 
tendência mundial, se desenvolve em estreita conexão com as atividades e empresas 
produtoras e supridoras de recursos necessários à produção, bem como os segmentos de 
processamento e beneficiamento dos produtos agropecuários. 

Desta forma, a agropecuária deixa de ser uma atividade do setor rural e 
assumindo uma dinâmica rural-urbana e urbano-industrial e finalmente global se 
considerarmos o segmento comercial (STEFANELO, 2005). 

Com essa evolução que o segmento vem experimentando desde o fim da década 
de 1980, a análise das políticas agropecuárias de maneira mais abrangente se faz 
necessária para a melhor compreensão do desempenho do segmento. Essas políticas 
consistem, basicamente, em um conjunto de ações e medidas do Estado voltadas para a 
agropecuária. Essas se manifestam seja por meio de planos, programas governamentais, 
ou ainda, por elementos do Estado de maneira direcionada. 

Entre as principais políticas agropecuárias no Brasil, está o crédito rural e a 
Política de Garantia Preços Agrícolas (como a PGPM), sendo esta última objeto do 
presente estudo. 

O preço mínimo é um valor monetário definido pelo Governo, por unidade de 
peso de dado produto, para cada produto que seja objeto da política. 

A PGPA, por sua vez, se constitui numa intervenção do Governo no mercado, 
com a finalidade de garantir ao produtor o recebimento, no mínimo deste valor, usando 
o Governo para tanto, vários instrumentos existentes (BACHA, 2004). 

O papel dos preços mínimos na agropecuária consiste basicamente em proteger a 
renda do setor agrícola, aumentar a produção da agropecuária, além de eliminar o risco 
de preços enfrentados pelo produtor agrícola (OLIVEIRA, 1974). 

Todavia, a partir do final dos anos 1980 ocorreram modificações no processo de 
desenvolvimento econômico brasileiro, provocados por fatores internos e externos. A 
intensificação do processo de globalização, assim como a redefinição do papel do 
Estado na Economia fez com que outras formas de intervir no mercado fossem criadas 
(REZENDE, 2001). 

Novos instrumentos menos dependentes de recursos fiscais foram criados, assim 
como foram aperfeiçoados à nova realidade os já existentes. Os instrumentos da PGPM 
são: o AGF – Aquisições do Governo Federal e o EGF – Empréstimos do Governo 
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Federal. Na década de 1990 foram criados o COVPA – Contratos de Vendas de 
Produtos agrícolas e o PEP – Prêmios para Escoamentos de Produtos; e nos anos 2000 o 
PROP – Prêmios para Escoamento em Opção Privada, o PESOJA – Prêmio de Risco 
para Soja e o PEPRO – Prêmio para Escoamento em Opção Privada. Esses cinco novos 
instrumentos são de garantia de preços, mas tomam como base os preços mínimos que 
regem o AGF e EGF. Diante disso, o presente texto prefere o uso do termo Política de 
Garantia de Preços Agrícolas (PGPA) ao invés de PGPM para se referir aos novos 
instrumentos de garantia de preços criados a partir de meados da década de 1990 

A evolução dos instrumentos de garantia de preços agrícolas se deu de forma 
que, até o início da década de 90, os instrumentos de compra de excedentes eram 
predominantes, ou seja, vigoravam o AGF e o EGF. Em meados da década de 90 os 
instrumentos caminharam para a subvenção mas, ainda com forte presença do setor 
público, caso do PEP e COVPA. Por fim, os instrumentos criados recentemente, a partir 
de 2004 se caracterizam pela predominância do setor privado, PROP, PESOJA e 
PEPRO.  

O presente estudo tem por objetivo proceder à análise da PGPA em seus novos 
instrumentos públicos/privado de intervenção direcionados ao mercado, criados a partir 
de 2004, a saber o PROP, PESOJA e PEPRO, no Brasil para o período recente, assim 
como salientar a distribuição espacial e o comportamento destes por cultura. 

Para tanto, este artigo está dividido em 6 partes onde após essa breve introdução 
será apresentada a revisão de literatura, em seguida a discrição sucinta do Modelo 
Teórico. A parte 4 descreve a metodologia e dados utilizados, os resultados estão 
dispostos na parte 5, por fim, estão tecidas as conclusões do presente trabalho. 
 
2. Revisão de literatura  

Os instrumentos pelos quais o governo operacionaliza a Política de Garantia de 
Preços Agrícolas têm sofrido intensas modificações desde o fim dos anos 80, o processo 
de abertura comercial pelo qual o Brasil passou, a necessidade de estabilização da 
economia, que implicava em redução de gastos públicos, controle da inflação e uma 
série de ajustes na política macroeconômica do país, além do fim da conta movimento 
em 1987, revelava uma necessidade de ajuste de políticas, inclusive para a política 
agrícola. 

 Essas mudanças fizeram com que os instrumentos da PGPA passassem da 
predominância da esfera pública para o mercado, com atuação mais intensa do setor 
privado. Esse processo consolida a inserção deste programa em uma realidade mais 
voltada ao mercado financeiro de um modo geral (VILLA VERDE, 2001). 

O quadro 1 apresentado mostra a evolução dos instrumentos de atuação da 
PGPA no Brasil. 

 
Instrumentos Públicos de intervenção ampla no mercado1 (até 1996/97) 

• AGF (Aquisições do Governo Federal) 
• EGF/SOV (Empréstimos do Governo Federal/Sem Opção de Venda) 
• EGF/COV (Empréstimos do Governo Federal/Com Opção de Venda) 

Instrumentos Públicos de transição (entre 1991 até 1996) 

                                                
1 Esses instrumentos também são chamados de instrumentos tradicionais da PGPM. 
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• Custeio em EGF/COV 
• EGF Especial 
• Prêmio de Liquidação 
• Equivalência em Produto 
• Prêmio de Equalização 

Instrumentos Públicos de intervenção direcionada no mercado (a partir de 1996/97) 
• AGF 
• COVPA (Contratos de Opções de Venda de Produtos Agrícolas) 
• PEP (Prêmio de Escoamento de Produto) 
• EGF/SOB 

Instrumentos Público/Privado de intervenção direcionada no mercado (a partir de 2004) 
• PROP (Prêmios de Risco para Opção Privada) 
• PESOJA (Prêmio de Risco para Soja) 
• PEPRO (Prêmios para Escoamento em Opção Privada) 

Quadro 1 – Evolução dos instrumentos da Política de Garantia de Preços Agrícolas 
Fonte: Elaborado pelos autores (2007). 

 
Por meio do quadro 1 pode se observar que o início da década é caracterizado 

pelo uso de instrumentos tradicionais de intervenção direta no mercado (AGF e EGF). 
Esses mecanismos implicavam a formação de estoques governamentais e dispêndio do 
Governo. 

O AGF é um procedimento pelo qual o Governo Federal estabelecido um preço 
mínimo se compromete a adquirir o produto caso o preço de mercado esteja abaixo 
desse. Já o EGF é um instrumento pelo qual o Governo Federal viabiliza recursos para o 
produtor rural, para que ele estoque seu produto durante a safra e posteriormente venda, 
as duas modalidades do EGF, com opção de venda e sem opção de venda, dizem 
respeito à possibilidade de aquisição do produto pelo Governo (com opção de venda). 

A característica destes dois instrumentos, que foram predominantes até o início 
da década de 90, é que os mesmos envolvem significativas despesas do Governo e 
formação de estoques. 

Esses dois instrumentos são analisados por Rezende (2001), o autor salienta a 
importância destes no início da década de 90, os instrumentos tradicionais se 
caracterizam por ampla intervenção governamental e dispêndio substancial do Governo. 

Esses instrumentos se mostraram muito importantes para a agropecuária 
brasileira, Adami (2005) aponta que o AGF e EGF se mostraram atuantes para o 
mercado de arroz, afetando os preços deste produto, garantindo portanto, a sustentação 

Os trabalhos de Rezende (2001) e Villa Verde (2001) analisam no início da 
década de 90 e a transição da PGPM brasileira. Esses trabalhos mostram que no inicio 
da década os instrumentos tradicionais eram bastante representativos na PGPM, mas, ao 
longo da década e principalmente a partir de 1996 a própria conjuntura brasileira 
conduziu a política agrícola para uma intervenção direcionada e com gastos menores 
por parte do setor público. 

Assim como descrito por Villa Verde (2001) os objetivos de redução de gastos 
públicos foram atingidos por meio deste processo de modificação dos instrumentos da 
PGPM. 



 
 
 
 
 
 
 

5 
 

Os instrumentos públicos de intervenção direcionada no mercado começaram a 
ser criados a partir de 1996/97, o COVPA e o PEP representam estes. 

O COVPA é basicamente um seguro de preços adquirido pelo produtor rural. É 
um título emitido pela CONAB, que se compromete a comprar a quantidade 
determinada do produto a um preço estabelecido, o chamado “preço de exercício”.  

O PEP por sua vez é um subsídio concedido pelo Governo Federal, o qual visa o 
escoamento do produto com excesso de oferta, de uma região para outra onde há 
escassez de oferta ou de demanda deste produto. Basicamente o Governo cobre a 
diferença entre o preço mínimo e o preço vigente que é pago pelo arrematante. 

Del Bel Filho e Bacha (2005) analisam a operacionalização e distribuição destes 
instrumentos no Brasil, por região e por cultura, assim como a comparação destes com o 
AGF. Os autores concluem que o AGF se mostra atuante para culturas importantes na 
cesta de alimentos dos brasileiros. Por outro lado, os mesmos apontam que o COVPA é 
utilizado por culturas que apresentam maior capacidade de pagamento por parte dos 
produtores. O PEP se mostra mais utilizado por culturas como o algodão que 
apresentam grandes distâncias entre centros produtores e consumidores.  

No que diz respeito à distribuição espacial Del Bel Filho e Bacha (2005) 
apontam que o Centro-Oeste é favorecido e a região Norte e Nordeste, entretanto, são 
desfavorecidas. 

Tal como descrito por Moraes Filho (2006) os níveis atuais de preços-mínimos 
tem cumprido o papel de assegurar a renda do produtor, ou seja, tem sido importante na 
sustentação. O autor salienta que os preços vigentes são importantes na condução da 
política, uma vez que estes balizam os preços-mínimos. 

Por fim, a partir de 2004 novos instrumentos da PGPM foram criados, esses 
instrumentos são caracterizados pela presença do setor privado de maneira mais intensa 
e menos dispêndios por parte do Governo, além de uma integração com o mercado 
financeiro. 

 A análise do PROP, PESOJA e PEPRO é objetivo do presente trabalho. O 
mesmo se justifica, pois, Adami (2005), Del Bel Filho e Bacha (2005), Rezende (2001) 
e  Villa Verde (2001) , procederam à análise dos instrumentos até então existentes, 
sendo para tanto, necessária à análise de importância e distribuição destes novos 
instrumentos. 
 
3. Modelo Teórico 

A política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) teve origem no Brasil no ano 
de 1943, com a criação da Comissão de Financiamento da Produção, essa política 
consiste basicamente em um mecanismo de política de rendas2 para a agropecuária, cujo 
objetivo é evitar grande variação nos preços. Ou seja, representa um mecanismo que 
visa garantir ao produtor rural uma receita mínima por unidade do produto, e com isso, 
garantir abastecimento interno (STEFANELO, 2005). 

                                                
2 Tal como descrito por Bacha (2004, p.56). “A política de rendas constitui-se um uma série de 
regulamentações que restringem a produção e a comercialização de produtos, bem como o uso de fatores 
de produção e/ou determina valores mínimos ou máximos para pagamento do uso destes fatores ou 
produtos elaborados em uma economia.” 
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O planejamento e a produção da PGPA no Brasil, desde 1991, é planejada e 
executada pela Companhia Nacional de Abastecimento a CONAB. Basicamente os 
preços mínimos podem ser utilizados como um instrumento de política agrícola que tem 
as seguintes funções na agropecuária: 

• Proteger a renda do setor agrícola; 
• Aumentar a produção da agropecuária; 
• Eliminar o risco de preço enfrentado pelo produtor agrícola. 

 
No que tange a proteção da renda do produtor rural a política agrícola só 

conseguiria garantir uma renda mínima ao setor através de manipulações de 
quantidades, em suma, uma política de estoques reguladores. Mas, se admitirmos a 
predominância de produtos agrícolas com demanda inelástica em relação ao preço, a 
PGPM tenderia a garantir a renda ao setor. Todavia, uma demanda elástica não 
permitiria o bom funcionamento da política. 

Ainda, no que diz respeito à garantia de renda, se os preços mínimos forem 
fixados em torno do preço de equilíbrio, os mesmos permitem o bom funcionamento de 
um mecanismo de estoques reguladores, não havendo assim desequilíbrio estrutural na 
oferta e necessidade de intervenção governamental, seja comprando os excedentes, seja, 
subsidiando a diferença aos agricultores. 

A PGPA também pode ser utilizada com vistas a incentivar o aumento da 
produção, alternativamente a uma política de preços mínimos, tem-se a discussão acerca 
dos subsídios aos insumos, onde estaticamente essa última é sempre mais, cara, 
entretanto, permite aumentar a produtividade enquanto a primeira não desempenha esse 
papel (OLIVEIRA, 1974). 

Graficamente o aumento na produção através de uma política de preços mínimos 
sem controle da oferta e com pagamento de preços ao produtor, poderia ser representado 
pelo gráfico 1 na seqüência. Esse gráfico ilustra o caso dos novos instrumentos da 
PGPA, onde esses são caracterizados pela intervenção direcionada nos mercados. 

 
Gráfico 1 – Efeitos genéricos da política de preços mínimos no 
aumento da produção 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2007). 

 
O gráfico 1 mostra por meio do deslocamento da curva (S) para a curva (S’) que 

a fixação de um preço mínimo representa uma ampliação da oferta, por meio de uma 
redução que representa um custo privado menor que o custo de oportunidade. Dado um 
preço vigente (P1), o estabelecimento de um preço mínimo (Pm) desloca a quantidade 
ofertada de (Q0) para (Q1). Os custos sociais desta política seriam representados pela 
área hachurada do referido gráfico. 

Pode-se verificar que no caso da subvenção, apresentado no gráfico 1 a 
elasticidade da demanda está ligada ao custo da política. Esse fato justifica o uso da 
subvenção em produtos mais elásticos.  

O Gráfico 2 apresentado na seqüência, mostra os custos sociais, e a relação 
destes com a elasticidade da demanda. 

 
 
 
 

Gráfico 2 – Mudança nos custos sociais de uma 
PGPA de subvenção e relação com a elasticidade da 
demanda 



 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2007) 

 
A parte superior mostra os custos sociais concernentes a uma demanda 

inelástica, neste caso os custos sociais são menores que na situação da parte inferior do 
gráfico onde é apresentada uma demanda elástica. Essa situação mostra que no caso dos 
instrumentos tradicionais da PGPA esses são utilizados em produtos de demanda 
inelástica, pode-se salientar os bens da alimentação básica, por outro lado, os 
instrumentos de subvenção são utilizados em produtos relativamente mais elásticos. 

O Gráfico 3 apresentado em seguida, mostra os efeitos de uma política de 
garantia de preços com a compra de excedentes. Esse gráfico genericamente ilustra o 
caso dos instrumentos tradicionais de garantia de preços mínimos que caracterizaram a 
PGPM no início da década de 90. Esse gráfico ilustra o caso de acumulo de estoques a 
dispêndios do Governo com o uso de instrumentos tradicionais na compra de 
excedentes (VILLA VERDE, 2001). 

Gráfico 3 – Política genérica de preços-mínimos com compra de 
excedentes 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2007). 

 
O gráfico 3 ilustra o caso em que o governo dado um preço mínimo, compra os 

excedentes de oferta resultantes de tal política. O gráfico mostra que quando o Governo 
fixa um preço mínimo, onde este está acima do preço de equilíbrio (Pe), ocorre um 
excesso de oferta que é absorvido pelo Governo. A área (Q1 – a – b – Q2) representa o 
custo concernente a tal política.  

O gráfico 4 ilustra a PGPA e seus custos, dadas curvas de demanda elásticas e 
inelásticas. O gráfico ilustra a situação de uma política de preços mínimos de compra de 
excedentes, essa situação ilustra o caso dos instrumentos tradicionais de PGPM, onde o 
Governo acumulava estoques. 

O gráfico 4 mostra ainda, que curvas de demanda mais elásticas apresentam 
custos mais elevados para a PGPA de compra de excedentes, esse fato pode ser visto 
pelo fato dos instrumentos tradicionais, AGF e EGF, serem na maioria das vezes usados 
para culturas de demanda inelásticas, frequentemente produtos da base alimentar 
(REZENDE 2001). 

O custo da política no caso de uma demanda elástica no gráfico 4 é dado pela 
área (Q1 – a – c – Q2), por sua vez, uma demanda inelástica apresenta custo 
representado pela área (Q’1 – b – c – Q2) .  
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Gráfico 4 – Uma PGPA de compra de excedentes e a 
elasticidade da demanda  

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2007) 

 
Por fim, os preços mínimos desempenham papel de política contra risco de 

preços, nesse sentido o preço mínimo antecipado pode atuar como um mecanismo de 
“seguro para preços” para o agricultor. Essa idéia se associa a remoção do item de custo 
de produção relacionado à cobertura de risco do preço assumido. A diferença entre os 
preços mínimos e um programa de seguro, propriamente dito, está relacionado com 
quem arca com o prêmio. No caso de uma política de preços mínimos seria a sociedade, 
por outro lado, no caso de um programa de seguro seria o próprio produtor 
(OLIVEIRA, 1974). 
 
4. Metodologia 
 

Esse trabalho utiliza a metodologia da análise tabular e gráfica dos dados 
secundários, assim como a interpretação dos mesmos, tendo por recorte analítico a 
teoria microeconômica referente à Política de Garantia de Preços Agrícolas. 

Para o presente trabalho os dados utilizados consistem em dados secundários 
coletados junto ao sítio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), dados 
estes da PAM (Pesquisa Agropecuária Municipal), assim como dados da CONAB 
(Companhia Nacional de Abastecimento). 

Os dados do IBGE são referentes ao volume e valor da produção para cada 
cultura. Já os dados da CONAB, fornecem informações concernentes ao volume de 
operações de cada programa e para as culturas. 

Salienta-se, todavia, que nem todos os dados necessários foram encontrados, 
justificando a presença de tabelas incompletas ao longo deste trabalho. 
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5. Avaliação dos novos instrumentos da PGPA por cultura e por estado 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados concernentes ao desempenho dos 
novos instrumentos público/ privados de incentivos para a intervenção direcionada nos 
mercados. A análise será feita por instrumento, PROP, PEPRO e PESOJA. Serão 
observadas as características destes instrumentos por cultura e distribuição espacial dos 
mesmos e a comparação destes com os já existentes. 

A tabela 1 que segue, apresenta os incentivos governamentais dispêndidos por 
instrumento no período de 2005 a 2007, em milhões de Reais. 

 
Tabela 1 – Incentivos concedidos pelo Governo Federal aos novos instrumentos da 
PGPM de 2004 a 2006 (em milhões de R$) 

Ano PEPRO PROP PESOJA 
 Valores Valores Valores 
2005 - 178,3 - 
2006 658,4 322 368,5 
2007 1200,4 138,5 - 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da CONAB (2007). 
 
Pode-se ver que dos novos instrumentos o PEPRO possui o maior valor de 

dispêndio, por parte do Governo.  De 2006 para 2007 o PEPRO apresentou um aumento 
nos gastos de 88%, enquanto o PROP para o mesmo período apresentou redução de 
56,98%. 

 
 

5.1 – Prêmios de Risco para Opção Privada – PROP 
 

O PROP, Prêmio para Opção Privada de Venda, é uma garantia de preço 
ofertada em leilões públicos que se destina aos consumidores que pretendem adquirir 
certo produto em uma data futura diretamente dos produtores. Neste tipo de prêmio o 
governo não forma estoques, assim, através da subvenção econômica garante o preço 
mínimo e estimula o mercado a definir regiões para ofertar seu produto, procurando 
regulá-lo. 

Este prêmio foi criado em 02/02/2005 pelo decreto 001/0 pela CONAB, a 
companhia é quem controla este programa e executa os leilões. 

O PROP é lançado quando o preço de mercado está menor que o preço mínimo, 
deste modo o Governo busca garantir a renda do produtor. O prêmio a ser recebido pelo 
programa não é fixo, o Governo estabelece o valor máximo do prêmio de risco, criando 
uma disputa entre os arrematantes, vence aquele que cotar o menor valor. Desta forma, 
no primeiro leilão são lançados os prêmios de risco. 

Já no segundo leilão são lançados os contratos privados, sendo que deste leilão 
participam os produtores que possam pagar ao lançador do contrato o valor do prêmio, 
arcando com as despesas (CONAB, 2007) 



 
 
 
 
 
 
 

12 
 

A tabela 2 apresentada na seqüência mostra a quantidade negociada pelo PROP 
no primeiro e segundo leilão de 2006 e 2007 por estado. 

 
Tabela 2 – Quantidade negociada em tonelada pelo 
PROP por estado 

 Estado  
 

2006 
 

2007 
 

BA 144.639 0 
DF 5.508 0 
GO 1.021.248 0 
MA 3.510 0 
MT 4.720.734 2.874.879 
MS 357.399 0 
MG 446.310 0 
PA 13.608 0 
PR 250.236 0 
PI 4.212 0 
RS 361.152 0 
RO 0 0 
SC 55.134 0 
SP 27.540 0 
TO 0 0 

Fonte: CONAB (2007) 
 

Assim a tabela 2 mostra que existe uma concentração espacial deste instrumento, 
os estados do Mato Grosso, Goiás e Bahia, foram os estados que concentraram as 
negociações do PROP em 2006, sendo em 2007 o Mato Grosso.  

Esse fato pode ser explicado, entre outros fatores, pelo fato do PROP representar 
um prêmio de escoamento, justificando o uso deste pelos estados do Centro-Oeste e 
Nordeste. 

Além da concentração espacial observa-se uma concentração por cultura deste 
instrumento, o gráfico 4, que segue mostra a distribuição por cultura do PROP para 
2006 e 2007. 

O gráfico 5 explicita que milho e soja representam grande parte da negociação 
do PROP. Como um instrumento da política de preços mínimos esse é utilizado de 
acordo com o comportamento dos preços, para tanto, pode-se observar que para 2007 as 
negociações se concentraram somente na soja, fato que se liga à questão dos preços. 

 
 
 
 

Gráfico 5 – Distribuição do PROP por cultura (Quantidade negociada /t) 
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2007) 

 
5.2 – Prêmios em Escoamento para Opção Privada – PEPRO 
 

O PEPRO é um prêmio pago ao produtor rural ou sua cooperativa referente à 
disposição do produtor em vender seu produto pela diferença entre o Valor de 
Referência estabelecido pelo Governo Federal e o valor do Prêmio Equalizador 
arrematado em leilão. 

Para participar do PEPRO o produtor deve procurar um corretor na Bolsa de 
Cereais ou na de Mercadorias e Futuros e autorizá-lo a fazer as negociações. 

O PEPRO é lançado quando o valor do mercado está baixo do Valor de 
Referência, onde o leilão é realizado através do Sistema Eletrônico de Comercialização 
da CONAB o (SEC). O prêmio é pago em um prazo de até 10 dias após a apresentação 
dos documentos comprovando a entrega do produto, o valor deste é correspondente ao 
do fechamento do leilão, e corresponde à quantidade comercializada (CONAB, 2007). 

A tabela 3 apresenta a distribuição das negociações do PEPRO em toneladas por 
estado. 

Por meio da tabela 3 pode-se observar que o PEPRO também é um instrumento 
que apresenta elevada concentração espacial. Para 2006 observa-se que cerca de 70% 
das negociações do instrumento se concentraram no estado do Mato Grosso, o Mato 
Grosso do Sul por sua vez que é o segundo estado em negociação do instrumento 
corresponde a aproximadamente 12% das negociações do instrumento. 

Para o ano de 2007 tem-se que a concentração do instrumento foi mais intensa, 
uma vez que o Mato Grosso respondeu a cerca de 82% da negociações com o PEPRO. 
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Tabela 3 – Distribuição do PEPRO por Estado 
(Quantidade negociada /t)  

Estado 
 

2006 
 

2007 
 

BA 310.043 44.560 
DF 4.515 0 
GO 237.086 23.170 
MA 49.394 11.000 
MT 3.846.230 3.463.977 
MS 698.965 42.902 
MG 133.102 20.000 
PA 15.608 3.800 
PI 70.602 21.440 
RO 49.505 40.200 
TO 52.863 6.000 

Fonte: Fonte: Elaborado pelos autores com dados da 
CONAB (2007) 
 

No tangente à distribuição por cultura, o gráfico 6 apresenta a distribuição das 
negociações do instrumento por cultura para os anos de 2006 e 2007. 

 
Gráfico 6 – Valor negociado do PEPRO por cultura (em t) 
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2007) 

 
O gráfico 6 permite inferir que o PEPRO apresenta concentração nas culturas de 

milho, soja e algodão. Associado à concentração espacial do instrumento no Mato 
Grosso a concentração do PEPRO nestes produtos se justifica pois, de certa forma o 
instrumento se caracteriza como um prêmio de escoamento. Tais produtos apresentam 
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significativa distância entre os ofertantes (produtores) e os centros processadores (onde 
se concentra a demanda) 

 
5.3 – Prêmio de Risco para a Soja – PESOJA 
 

O Prêmio para a Equalização do Valor de Referência da soja em grãos 
(PESOJA) é um mecanismo criado para a safra 2005/2006. É uma subvenção 
econômica governamental e funciona através de leilões eletrônicos. Nele, o interessado 
deve comprovar a aquisição da soja em grão de produtores rurais, independentes ou 
cooperativas, pelo valor de referência e garantir seu escoamento. 

 O aviso específico do leilão irá definir o valor de referência da soja em grãos, o 
valor máximo do prêmio é divulgado com antecedência mínima de dois dias úteis do 
leilão, sendo a cotação apresentada de forma decrescente. Todos os tributos de 
comercialização do produto são pautados na legislação da Unidade Federativa de 
origem do produto e de inteira responsabilidade do arrematante. 

O arrematante só tem direito ao recebimento do prêmio correspondente à quantia 
paga efetivamente após a comprovação do escoamento completo do produto (CONAB, 
2007). 

O gráfico 7 mostra a distribuição do PESOJA para o ano de 2006, os valores 
apresentados são referentes a quantidade negociada em tonelada  
 

Gráfico 7 – Distribuição da quantidade negociada pelo PESOJA por 
Estado (em t) 
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2007) 
 
O Mato Grosso, maior produtor nacional de soja, concentra grande parte das 

negociações de 2006 do PESOJA, cerca de 56% do volume negociado no Brasil foram 
no Estado do Mato Grosso. 
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O instrumento, se mostra muito importante para a maioria dos estados, mesmo 
sendo GO, MT e MS os principais estados que negociam. A tabela 4 mostra importância 
do instrumento frente à quantidade total da produção de soja nos estados. 

 
Tabela 4 – Importância do PESOJA por Estado para 2006 
(Quantidade Negociada / Produção Total do Estado) (t) 

Estado Importância do Instrumento 

BA 18,78% 

DF 8,96% 

GO 13,81% 

MA 11,95% 

MT 18,50% 

MS 15,45% 

MG 5,63% 

PA 3,29% 

PI 8,87% 

RO 6,94% 

TO 16,89% 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2007) e 
IBGE (2007) 

 
Por meio da tabela 4, observa-se que o instrumento se mostra importante 

inclusive para os Estados em que o volume negociado é baixo em relação ao total 
nacional, como no caso do Tocantins. O Mato Grosso, maior produtor nacional de Soja 
é o Estado em que o instrumento foi mais importante para a comercialização, o Estado 
que apresenta o maior volume negociado com PESOJA, obteve no instrumento na safra 
2005/2006 importante ferramenta para garantia de renda dos produtores. 

Este instrumento foi criado para a safra 2005/2006 frente à crise de preços 
enfrentada pelos produtores, ou seja, a PGPA desempenhando papel de garantia de 
preços para os produtores. 
 
5.4 – Análise dos novos instrumentos: concentração e desempenho 
 

Os novos instrumentos apresentam elevada concentração por cultura e espacial, 
assim como Villa Verde (2001) e Del Bel Filho e Bacha (2005) apontaram para os 
instrumentos tradicionais, PEP e COVPA. 

No tangente a distribuição por cultura dos instrumentos da PPGA, Del Bel Filho 
e Bacha (2005) apontam que os mecanismos tradicionais AGF e EGF, que se 
caracterizam como instrumentos de compra de excedentes, se concentram em produtos 
de baixa elasticidade, por outro lado, tem-se que os novos instrumentos, que são 
caracterizados por se apresentarem como instrumentos de subvenção, se concentram em 
soja, milho, algodão, trigo que são produtos de elasticidade mais elevada. 

O quadro 2 apresenta os valores da elasticidade preço da demanda para os 
principais produtos do Brasil 
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Produto  Elasticidade Preço da Demanda  
Algodão 5,3 
Arroz 0,17 
Bovinos  0,94 
Café 0,08 
Cana 0,13 
Feijão 0,16 
Frango 1,062 
Mandioca 0,5 
Milho 0,9 
Soja 1 
Suínos 0,2 
Quadro 2 – Elasticidade preço da demanda para o Brasil 
(em módulo) 
Fonte: (NETO; COELHO, 1993) 

 
Esse fato se justifica pelo fator ligado aos custos sociais concernentes à PGPM 

via subvenção e via compra de excedentes. Onde os custos para a subvenção são 
menores em produtos mais elásticos, para tanto, os novos instrumentos se concentram 
em soja, milho e algodão. Por outro lado, o AGF e EFG apresentam custos menores 
com produtos de elasticidade baixa, por este fato o AGF e EGF, assim como apontam 
Del Bel Filho e Bacha (2005) se concentram em arroz, feijão e trigo. 

Quanto à concentração espacial, os novos instrumentos favorecem a região 
Centro-Oeste, concentrando-se em grande parte nos estados do Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás. Adicionalmente esse fato se justifica pelos grupos de pressão e a 
questão política, assim como pela característica destes novos instrumentos, como esses 
são, em grande parte, prêmios de escoamento, tal concentração se justifica 
(LAMOUNIER, 1994). 

 Quanto à importância, a tabela 5 na seqüência, apresenta os valores de 
quantidades negociadas dos principais instrumentos operantes da PGPA. 

 
Tabela 5 – Quantidade negociada em tonelada dos principais instrumentos da 
PGPA 

Instrumento  
 

2005 
 

2006 
 

2007 
 

 PEP 2.149.908,34 3.984.868,10 1.400.003,85 
COVPA 35.1972 n.d 31.767 
PESOJA n.d 5.194.574,67 n.d 
PEPRO n.d 6.029.435,16 8.497.184.508 
PROP n.d 127.265 59.675 

n.d são dados não disponíveis no sítio da CONAB  
Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2007) 
 

Por meio da tabela 5 pode-se observar que o PEPRO tem apresentado grande 
quantidade negociada, seguido pelo PEP. O PESOJA no ano de 2006 também 
apresentou significativa quantidade negociada. 

A tabela 6 apresenta a importância destes instrumentos na produção total de cada 
cultura. 
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Tabela 6 – Importância dos instrumentos da PGPA por cultura (Quantidade negociada / Produção 
total) (t) 
Instrumentos Produto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                    
PEP Algodão  12,18% 10,92% 10,41% 0 0 4,92% 5,39% 0,06% 

 Milho 0 2,16% 0 0 0,25% 2,16% 2,16% 7,68% 
 Trigo 0 0 0 0 1,74% 28,48% 25,57% 9,63% 
 Arroz 0 0 0 0 0 0 0 3,98% 
          

COVPA Algodão 3,33% 0 0 0 0 0 * 0 
 Café 0,00% 0 5,59% 6,08% 0 0 * 0 
 Milho 0 2,16% 0 0 0,25% 0 * 0 
 Trigo 16,33% 0 0 8,78% 4,03% 0,04% * 0 
 Arroz 7,49% 0 5,84% 0 0 2,65% * * 
          

PEPRO Algodão 0 0 0 0 0 0 15,92% 18,91% 
 Soja 0 0 0 0 0 0 10,42% 6,31% 
 Milho 0 0 0 0 0 0 0,23% 7,27% 
 Feijão 0 0 0 0 0 0 0 0,72% 
 Café 0 0 0 0 0 0 0 13,77% 
          

PROP Algodão 0 0 0 0 0 7,42% 0 0 
 Arroz 0 0 0 0 0 2,48% 3,87% 0 
 Milho 0 0 0 0 0 0,26% 10,14% 0 
 Mandioca 0 0 0 0 0 0,39% 1,40% 0 
 Soja 0 0 0 0 0 0 4,31% 4,93% 
 Trigo 0 0 0 0 0 3,29% 0 0 
          

PESOJA Soja 0 0 0 0 0 0 9,90% 0 
 * São valores  não disponíveis na CONAB e/ou IBGE 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2007) e IBGE (2007) 

 
Pela tabela 6 tem-se que os novos instrumentos se mostram importantes para as  

principais culturas, observa-se que no caso do algodão o PEP tem sido substituído pelo 
PEPRO, por outro lado, o PEP tem se mostrado importante para o milho. Para a soja o 
PEPRO tem reduzido sua negociação para esse produto e o PROP tem aumentado sua 
participação neste produto.  Os produtos em sua grande maioria são de elasticidade 
renda demanda alta (elásticos) isso pelo fato de se tratar de instrumentos de subvenção. 

Referente ao objetivo de redução dos gastos públicos com estoques, percebe-se 
que o governo vem alcançando tal meta.  

A tabela 7 apresenta os valores concernentes aos gastos do governo com PGPA 
em relação aos gastos totais (Agricultura e Organização Agrária), sendo que para os 
valores de 2005 e 2006, que se apresentam elevados, deve-se levar em consideração a 
conjuntura da crise de grãos vivida neste período. Esta crise, adicionalmente, justifica a 
elevação de participação dos instrumentos da PGPM nos gastos supramencionados. Os 
preços neste caso são fatores importantes para tal análise. 
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Tabela 7 – Gastos do Governo com PGPA por categoria em relação 
aos Gastos totais (Agricultura e Organização Agrária). 

  2004 2005 2006 2007 
Instrumentos Participação Participação Participação Participação 

COVPA 0,07% 0,09% * 0,036%** 
PEP 0,42% 2,94% 2,36% 0,66%** 

PEPRO 0 0 4,65% 8%** 
PROP 0 0,01% 0,17% 0,0063%** 

PESOJA 0 0,00% 2,55% 0 
AGF 1,88% 10,57% 7,93% * 
EGF 0,05% 0,06% 0,23% * 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados da CONAB (2007) e Gasques e Bastos 
(2007) 
* Dados não disponíveis. 
** Trata-se de uma estimativa com base em dados preliminares para os Gastos do 
Governo para 2007.  

 
A tabela 7 mostra que a porcentagem dos gastos do Governo com a PGPA tem 

se reduzido ao longo do tempo, Gasques e Bastos (2007) apontam que os instrumentos 
tradicionais apresentam trajetória decrescente de importâncias nos gastos referentes à 
agricultura e organização agrária. O gráfico 8 na seqüência mostra a evolução dos 
Gastos do Governo Federal (Agricultura e Organização agrária) e a parcela destes 
destinada aos instrumentos tradicionais (AGF e EGF). 

 
Gráfico 8 – Evolução dos gastos do Governo com Agricultura e Organização 
agrária e parcela destinada a AGF e EGF  
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados de Gasques e Bastos (2007). 
 
O gráfico 8 permite observar que ao longo do período a parcela de gastos 

destinada à EGF e AGF tem se reduzido, em 2000 os gastos com AGF e EGF juntos 
representavam cerca de 22% dos gastos totais descritos, tal percentual  vem se 
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reduzindo (exclusive 2003 e 2005) sendo em 2006 cerca de 8%. Os valores elevados 
para 2003 e 2005 podem ser explicados também, pela oscilação ocorrida nos preços 
(para baixo) e crise dos grãos no Brasil. Cabe salientar a parcela de EGF que ao longo 
do período analisado no gráfico 8 se mostra extremamente pequena, o Governo em seu 
objetivo de eliminar a necessidade de carregamento de estoques praticamente eliminou 
as operações com EGF no Brasil. 

A redução da parcela dos instrumentos tradicionais também é explicada pelos 
novos instrumentos que foram desenvolvidos e por toda a trajetória de modificações 
ocorridas na PGPM brasileira, principalmente a partir de 1997 (ADAMI, 2005). 

  
6. Conclusões 
 

Tendo por base as análises apresentadas neste trabalho, pode-se perceber que os 
novos instrumentos de garantia de preços agrícolas se apresentaram concentrados por 
cultura e por região. No que tange à distribuição por culturas, o PROP apresentou 
concentração em milho e soja e o PEPRO em milho, soja e algodão. No que diz respeito 
à concentração espacial, o PROP se concentrou no Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso 
do Sul, o PEPRO no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, já o PESOJA 
concentrou-se no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. 

As culturas mais beneficiadas obtiveram crescimento da produção. Os principais 
produtos que foram negociados por meio dos novos instrumentos possuem característica 
de serem destinados para o mercado, possuírem grupos de interesse na organização dos 
mercados e produtos que possuem organização em seus mercados de uma maneira 
geral. 

Para os produtos sobre os quais atuam esses novos instrumentos estes se 
mostram com participação significativa na comercialização. Verifica-se que os novos 
instrumentos vêm se expandindo, uma vez que os instrumentos tradicionais reduzem 
sua participação. 

À guiza de conclusão, tem-se que os novos instrumentos dão suporte a produtos 
com alta elasticidade-preço e produtos que são voltados para o mercado e que são 
elaborados por grupos de interesse e em mercados organizados. 
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