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RESUMO 

~ormaç~o 

FORMAÇÃO DE PREÇOS NA INDúSTRIA BRASILEIRA 

DE SOJA - 1982/1989 

xii 

Danilo Rolim Dias de Aguiar 

Orien~ador: Pro~.Dr. Geraldo S.A. de Camargo Barros 

Essa pesquisa procurou analisar o processo de 

dos preços em vários nlveis de mercado da 

indús~ria brasileira de soja. A região de~inida para es~udo 

foi o Es~ado de São Paulo. sendo cen~ro de consumo a cidade 

de ~o Paulo para o 61eo (varejo e atacado)~ e a região de 

Campinas. para o farelo (atacado). O mercado externo de soja 

e deri vados também foi considerado. Foram usados dados 

mensais para o periodo de fevereiro de 1982 a novembro de 

1989. 

Anal i sou-se i ni ci aI mente o sentido de 

causalidade. através do tes~e de Granger-Sims. e eslimou-se 

as elaslicidades de ~ransmiss~o de preços. Os resul lados 

mos~raram que a origem predominante dos choques de preços é 

o mercado in~ernacional. In~ernamente. o n1vel de atacado 

~ende a i ni ci ar as var i ações de pr eços. O úni co ni vel de 

mercado inlerno que a~ela o mercado externo é o alacado 

do ~arelo (relaç~o bi-causal). provavelmente pela 

importância que o Brasil apresenta no mercado internacional. 

A 1 i der ança nas var i açeles de preços por 



xiii 

parte do mercado ex'lerno e do atacado pode sal' explicada 

pelo mai or acesso a i nf'or maçeíes e pelo mai or poder da 

barganha dos importadores internacionais e dos atacadistas 

em relação aos demais n1 veis. A passi vidade do varejo na 

transmissão de preços parece dever-se a uma politica de 

preços baseada na apl i cação de 'Um marR:up sobre o custo de 

produção. 

As estimativas das elasticidades de 

transmissão mostraram tendência de transmissão integral das 

variaçe5es de preços (elasticidade unit.ária) ent.re os vários 

niveis de mercado. com exceção dos preços int.ernacionais de 

farelo e soja em grão que seriam repassados mais que 

proporcionalment.e para o at.acado do farelo e para o n1vel de 

produtor. respect.i vament.e. Essa transmissão mais (0 que 

proporcional deriva. provavelment.e. da rigidez do cust.o de 

export.a.ção. Os per10dos de defasagem na transmissão variaram 

entre um e quat.ro meses. 

Test.es de assimet.ria na t.ransmissão de preços 

pelo procediment.o de Houck permit.iram verif'icar que havia 

t.endência maior de t.ransmissão de acréscimos de preços entre 

os vários niveis de mercado. Os acréscimos de preços seriam 

int.egralmant.a t.ransmi t.idos, enquant.o os decréscimos seriam 

transmitidos menos que proporcionalment.e. 

Os principais fatores associados à assimetria 

no mercado de soja seriam as dificuldades impost.as pelas 

polit.icas económicas para as lmportaçe5es (no caso de 



xiv 

assime~ria en~re preços externos e 1n~ernos); a 

inelas~ic1dade <renda e preço) da demanda de 6leo; a 

perspecti va de que quedas de preços ser i am apenas 

transit6rias. em ~unç~o das elevadas taxas de in~laç~o que 

vigoraram durante o periodo em análise; e as estruturas 

concen~radas de mercado nos niveis de a~acado e varejo. 



SUMMARY 

xv 

PRICE FORMATION IN THE BRAZILIAN 

SOYBEAN I NDUSTRY 1982/1989 

Danilo Rolim Dias de Aguiar 

Adviser: Prof.Dr. Geraldo S. A. de Camargo Barros 

The object.ive of' t.his paper is t.o analyse t.he 

price format.ion· process at. various markel- leveIs in t.he 

Brazilian soybean indusl-ry. The·area analysed 'rias l-he Sl-al-e 

of São Paulo. The cit.y of' São Paulo was defined as l-he area 

of' comsumpt.ion for oi1 Cret.ail and who1esale leveIs). and 

Campinas for meal Cwholesale leveI). The inl-ernal-ional' 

soybean market. was considered as we11. The period analysed 

was 1982 t.o 1989. 

Init.ially, t.he causalil-y direct.ions were 

analysed. t.hrough l-he Granger-Sims·s 1.,est. and l-hen 1.,he 

elas1.,ici l-ies of price l-ransmission wer-e esti ma1.,ed. Tha 

inl-ernal-ional prices were shown 1.,0 lead l-he domestic prices. 

A1., 1.,he domes1.,ic marke1.,s, 1.,he wholesale prices 1.,end 1.,0 lead 

l-he ol-her prices. Bi -direc1.,ional causali l-y direct.ions were 

found bel-ween 1.,he wholesale meal price and l-he inl-ernat.ional 

meal price. possibly due l-o l-he import.ance of Brazilian 

export.s to the meal in1.,ernat.ional markel-. 

The price leadership by inl-erna1.,ional markets 
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and wholesale leveI may arise from markel power and 

availabili ly of markel inf'ormalion. The relail behavior 

suggesls lhal lhis markel leveI may use a markup pricing 

policy. 

The elaslicilies of' p~ice l~ansmission showed 

inlegral lransmission Cunilary elaslicily) belween lhe 

va~ious ma~kel levels. excepl belween lhe inle~nalional rneal 

p~ice and lhe wholesale meal price. and belween lhe 

inlernalional grain price and lhe farm grain price. bolh 

grealer lhan one' These high elaslicilies arise. possibly, 

from rigidily of lhe exporls cosl. The number of' lags for 

price lransmission was belween one and four (monlhs). 

The Houck's asymmelry lesl indicaled lhal lhe 

various markel levels respond more lo price increases'0lhan 

lo price decreases. 

This as~nmelry may be allribuled, in parl. lo 

lhe oi 1 demand inelaslicily; lhe expeclalion lhal prlce 

decreases are lransilory; lhe wholesale and lhe retail 

oligopolistic Sll~uclure; and lhe Brazilian trade policies 

regarding agricultural imporls. 
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,., 
1. INTRODUÇAO 

1/ A indúst-ria de soja. é import.-a.nt-e at-ua.lment.e 

t-ant-o para a capt-açâo de' moedas estrangeiras. pelas 

exportaçeíes brasileiras de farelo. óleo e grãos de soja. 

como para o suprimento do mercado interno de óleos 

comest-iveis e concentrados proteicos. Enquanto as 

exportaçeíes chegam a superar a marca de US$ 3 bilheíes 

(vide Tabela 8). o consumo interno de óleo e farelo de soja 

t.ambém tem si do el evado. Segundo . ROCHA & NOGUEI RA J R. 

(1988). entre os anos de 1983 a 1985 as quant.i dadas 

consumidas internamente de farelo e 61eo de soja for-am, 

respect.ivamente. cerca. de 20% e 50~ das produçeies nacionais. 

A importància do óleo de soja no 

abast.eci menta i nt.er no pode ser ressal tada observando-se a 

fraçâo que esse t.ipo de 61eo ocupa dentro do consumo global 

de 61 eos e gordur as no Br asi I. Anal i sando-se os dados da 

t.abela 1, varifica-se que o Brasil ocupa o primeiro lugar em 

1/ 
A i.ndúet.rio. bro.ei.loi.ro. 

e-m grao 

refi.n';Yi.as, 

Compoem 

pelas 

por 

ele. >, 
ainda 

que 

essa 

empresas 

empresas 

produzem 

i.ndúslri.a, 

do oojo. 
, 
& 

agrícoLas produtoras 

de processamenlo 

óLeo e farelo 

lodos os 
"" operam na producao ou di.slri.bui.cao de 

demais 

soja 

deri.vados <e-xporladores, atà.cad~slas, vareji.slas. etc. >. 

oompoet.o. 

de soja 

<e5ma<J0doro.~. 

de soja. 

agentes"" que 

em 9rao e 



· t-ermos de consumo relat-i vo per capi ta de 61eo de soja 

C77.12% do consumo lot-al da 61eos e gorduras), perdendo em 

t-ermos absolutos para os Estados Unidos. onde se consome 

muit-o mais 61eos e gorduras. 

Tabela 1 - Consumo per capita de óleos e gorduras em 1982 

para diversos pa1ses em kg/habitante 

Pais consumo consumo de participação 

t-otal óleo de soja do óleo de 

soja Cem %) 

(P.) (B) (B/A) 

Brasil 15.60 12.03 77.12 

CEE 35.66 6.80 16.26 

out-ros da Europa 26,91 4.08 15.16 

URSS 21,13 1,76 8.28 

Canadá 27.52 5.98 21.73 

EUA 35.67 18.66 52,31 

Argent-ina 21,94 3,42 15,59 

Média Mundial 13.13 2.97 22.62 

Font-e: TRIGUEIRINHO C19a9)!/ 

Como o ~arelo consumido internamente é 

usado na elaboração de concentrados proteicos de raç~es 

i/ 
TRIOUEIRINHO. 

Indúslrias 
~ 

F. 
de 

o. 
6Leos 

B. (ASsoci.a~ao ~ 

Vegetai.s; Sao 

Comuni.caçao possoa.L, 1969. 

Brasi..lei.ra 

PauLo, 

das 

SP). 
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balanceadas de aves, su1nos e bovinos, o setor soja 

contribui para a arrecadação de di visas também através das 

exportaç~es de carnes. Entre essas, pode-se destacar a carne 

de f'rango (em cujo processo produti vo o f'arelo de soja 

entra em proporção elevada), cujas exportaç~es 

arrecadaram mais de US$ 200 mi 1 h~es ao ano dur ante a 

década de 1980. 

A importância desse setor tanto para 

exportação como para abastecimento interno tem resultado 

em dois objetivos, aparentemente contraditórios. de 

intervenção sobre o mercado da soja. Esses objet.i vos são: 

geração de divisas. para f'azer f'rent.e ao pagament.o do 

serviço da divida 

preços int.ernos, 

inf'lacionários. 

externa brasileira; e est.abilização dos 

para evi tar o surgi mento de chSques 

Def'lnidos 

públicas, a questão passa 

os objet.ivos das políticas 

a ser qual s as medi das que o 

governo deve adotar para garantir que esses objetivos 

sejam atingidos. A escolha das medidas corretas de 

intervenção depende. dentre outros f'atores, 

disponibilidade de inf'ormações sobre o f'enómeno no 

da 

qual 

se pretende interferir. Quando a interf'erência ocorre sobre 

variáveis que a:fetam o mercado de um determinado 

produto agricola, é de importância fundament.al o 

conhecimento do e:feito dessas variáveis sobre o preço no 

nível lider do mercado agr1cola (ou seja. o nivel que 
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inicia a variação de preço) e da intensidade com que 

a variação no nivel lider é transmilida 

de mercado. 

aos demai s ni vei s 

o conhecimento da origem dos choques de 

preços e da intensidade com que esses se transmitem entre 

os demais niveis. tanto no caso de acréscimos como no de 

decréscimos de pr eços , per mi le uma pr evi são mai s segur a 

dos e~eitos desses choques sobre o selor agricola e sobre os 

demai.s selores da economia. Com isso. torna-se mais ~acti veI 

a delerminação, caso haja necessidél.de. de medidas e~icazes 

para eslabilizar os mercados· agricolas e aumentar o 

bem-estar de produlores e consumidores. 

Esse tr abal ho pr~cur a j ustamenta al uci dar 

as quesl5es relativas ao mecanismo de formação de preços no 

âmbilo da indúslria brasileira de soja. Busca-se explicar 

e quanlificar as relaç<:5es entre os preços nos niveis de 

mercado inlerno e externo de grãos. óleo e ~aralo, no 

periodo de 1982 a 1989. Periodo esse que, como se verá no 

capilulo 2, ~oi marcado por uma maior liberalização do 

mercado. 

Para explicar o mecanismo de formação de 

preços agr1colas, deve-se parlir do conhecimenlo das 

caracler1sticas eslrulul~ais do mercado a ser analisado. 

BARROS (19S7. p.60) afirma que "o mecanismo de ~ormação e 

determinação de preços e produção opera sob a dependência de 

uma superestrulura instilucional. Esta superestrutura é 
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dada. principalmen~e pelo grau de compe~i~ividade do 

mercado e pelo grau de in~ervenção governamen~al no mesmo. 

Essa superes~ru~ura condiciona um mecanismo de ~ransmiss~o 

de preços do consumidor ao produ~or (e vice-versa). através 

do se~or de in~ermediação. Esse mecanismo re~le~e. ao mesmo 

t.empo. o grau apropriado (margem). por par~e dos 

in~ermediários. do dispêndio do consumidor. a~e~ando. assim, 

dire~amenle. a renda agr1cola e o abaslecimenlo". 

Além do conhecimenlo da supereslrutura 

instilucional que a~ela a ~ormação e a ~tansmissão dos 

preços, necessita-se lançar mão de modelos económicos que 

expliquem leoricamenle os e~eilos observados. 

O cap1lulo 2 sumariza alguns aspeclos 

relacionados com a esltulura do merca~o da soja e derivados 

no Brasi 1. Procurou-se mostrar a evol ução da produção e da 

comercialização do se~or, destacando-se as poll~icas 

públicas que induziram ao alual estado da indús~ria. 

No cap1~ulo 3. são apresenlados os 

procedimentos es~atls~icos e dois modelos económi cos que 

explicam a ~ormação de preços a di~erentes níveis de 

mercados agricolas. 

O capl~ulo 4 ~raz a me~odologia da pesquisa. 

Es~ão lá inclu1dos os objelivos. as hipóteses. a descrição 

do tipo e das ~on~es dos dados e os métodos econométricos. 

Os obje~i vos e as hipÓleses não ~oram inclu1dos na 

in~rodução. como convencionalmen~e se ~az. porque a 



formulação desses depende de assuntos tratados nos capitulos 

dois e três. 

Finalizando. os capitulos 5 e 6 trazem. 

respecti vamenle. a anál i se dos resul lados e as pr i nci pai s 

conclusões da pesquisa. 
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- -2. PRODUÇAO E COMERCIALlZAÇAO DE SOJA NO BRASIL 

..., 
2.1. Produçao 

A soja foi lrazida para o Brasil pelos 

colonos japoneses há mais de setenta anos. Porém. s6 

conseguiu se incluir enlre os principais produtos 

nacionais a parlir do inicio da década de 1970. 

o desenvol vi menlo i ni ci aI dessa cult ur a se deu 

na regi ão Sul, onde est.~o atualmente os dois ma60res 

produtores nacionais: Rio Grande do Sul e Paraná. Além 

desses Estados, Malo Grosso do Sul. Malo Grosso, São Paulo. 
". 

Sanla Catarina. Goiás e Minas Gerais são os principais 

produtores (Tabela 2). 
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Tabela 2: - Ãrea plantada com soja nos principais Estados 

produtores do Brasil em 1000 ha 81/82 a 
87/88 

Est. 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 

GO 320 370 571 690 621 540 758 

MT 195 317 467 795 909 1100 1324 

MS 832 940 1074 1307 1234 1184 1231 

MG 228 258 310 431 430 415 498 

PR 2197 2050 2200 2170 2140 1776 2149 
" RS 3603 3567 3567 3637 3261 3160 3444 

SC 484 415 436 432 406 360 413 

SP 516 470 480 494 476 462 512 

BR 8393 8412 9163 10074 964·4 9221 10622 

'" Fonte: COMPANHIA DE FINANCIAMENTO DA PRODUÇAO (1988) . 

o grande surto de cresci ment.o da pl-odução 

brasileira de soja ocorreu, conf'orme af'irmou-se 

ant.erlormcent.e. a part.i r do inicio da década de 1970. 

Os dados da t.abela 3 most.ram que a produção do Brasil já 

a t.i ngi a 10 mi 1 he:íes de tonal adas em 1975/76. par t. i ndo par a 

pa t.amar es pr 6xi mos a 25 mi 1 hBes de tonel adas no f' i nal da 

década de 1980. 

Apesar da grande variabil idade da produção. 

dest.acando-se as quebras das safras de 1978. 1979 e 1986, 

pode-se verif'icar que a t.axa média de crescimento anual 

entre 1968 e 1988 foi de 17.8%. Analisando-se por 

quinqüenios. a produção cresceu à t.axa média anual de 39,17% 
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na pr i mei r a me'lade da déc ada de 1970; 0.61 % na segunda 

me'lada; 0.60% na pr i mei r a me'lade da década de 1980; e 

praticamen'le zero en'lre 1985 e 1988~ 

Tabela 3 - Evolução da produção brasileira de soja 

1968/1988 

Ano Produção Cl.000 'l) 

1968 654.5 

1969 1.065.6 

1970 1.508,6 

1971 2.077,3 

1972 3.666.0 

1973 5.011.6 

1974 7.876,2 

1975 9.892.3 

1976 11.227.0 

1977 12.145,0 

1978 9.726.0 

1979 10.200.0 

1980 14.887.4 

1981 15.484.8 

1982 12.890.9 

1983 14.532.9 

1984 15.34·0.5 

1985 18.211.5 

1986 13.997.5 

1987 17.071.5 

1988 18.038.4 

Fonte: WILLIAMS & THOMPSON (1988); COMPANHIA DE 
N 

FINANCIAMENTO DA PRODUÇAO (1988) . 
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A elevada taxa de crescimento da produç~o 

naci onal permi ti u ao 8r asi 1 ati ng1 r • em poucos anos. a 

posiç~o de segundo maior produtor mundial dessa leguminosa. 

sendo super ado apenas palos Estados Uni dos da Amél- i ca. 

tradicionalmente o maior produtor (tabela 4). 

Tabela 4 - Produç~o de Soja nos 

Produtores em 1000 t 

Safra 

1979/80 

1980/81 

1981/82 

1982/83 

1983/84 

1984/85 

1985/86 

* 1986/87 

EUA 

61722 

48772 

54435 

60677 

44520 

50640 

57100 

54620 

* . Estl. mati va 

CHINA 

7500 

7880 

9330 

9030 

9760 

9700 

6500 

11550 

BRASIL 

14962 

14978 

12835 

15458 

15400 

18200 

13200 

17000 

Principais 

ARGENTINA 

3500 

3500 

4000 

3570 

7000 

6500 

7300 

7500 

Paises 

TOTAL 

MUNDIAL 

93293 

80393 

86234 

94667 
I":. 

82800 

91600 

96530 

99430 

Fonte: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (1988). 

A rápida elevação da produç~o brasileira de 

soja foi estimulada. inicialmente, pelo incremento das 

cotaç~es externas, em função da intensificação da criação 

de rebanhos em regime de confinamento na Eur opa e nos 

Estados Unidos e do cresci menta do número 'de animais 

nessas duas regiões. Entret.anto. o grande impulso ocorreu 
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com a quebra da safra mundial em 1972/1973. f'at.o esse que 

provocou uma elevação ainda maior do preço int.el-nacional e 

facilit.ou a ent.rada de novos produt.ores no mercado. 

Em 1973. a quebra da saf'ra levou os Estados 

Unidos 

paises 

a suspenderem suas export.aç<::íes. 

importadores. principalmente 

Com isso. os 

os europeus. 

verificaram a posição vulnerável em que se encont.ravam, 

dependendo quase que exclusivamente do ·f'arelo 

nort.e-americano para mant.er seu rebanho. o medo da 

depen.dénci a quase que t.otal de um úni co pai s (que n~o ti nha 

se most.rado mui t.o confiável. j á que vár i os compr omi ssos 

dei xar am de ser cumpr i dos em f'unção da suspenção das 

exportações). 

produtores. 

brasileira. 

abriu o mercado internacional a outros 

permitindo uma mai 01- penetr ação da 'CJ soj a 

ÜUt.I'OS fatores que favoreceram a expansão 

das export.ações da soja brasileira foram a alternância ent.re 

a safra do Hemisfério Norte (colhida em setembro-outubro 

nos Est.ados Uni dos) e a do Hemi sfél- i o Sul (col hi da em 

março-maio no Brasil) e a melhor qualidade do f'arelo 

naci onal (com exceção da soj a do Ri o Gl' ande do Sul. que 

origina farelo com t.eor de proteina muito semelhant.e ao do 

farelo nort.e-americano. cerca de 44%. as damai s regi ê:5es 

produtoras do Brasil produzem farelo com teor prot.eico da 

ordem de 47-48X). 

Se. por um lado. a produção brasileira 
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cresceu a pont.o de suprir f'at.la significat.iva do mercado. 

por out.ro. deve-se reconhecer que a produti vidade agricola 

da lavoura brasileira não t.em evoluido sat.isfator-iament.e. 

Como pode ser vist.o na t.abela 5. a produtividade média do 

Brasil a part.ir de 1982 é um pouco menor que a média 

mundial. e bast.ante inferior à produt.ividade de seus 

principais concorrent.es at.uais no mercado int.ernacional: 

Est.ados Unidos e Argent.ina. 

Tabela 5 - Produt.ivldade da soja nos principais paises 

produt.ores em kg/ha - 1982 a 1988 

ANO BRASIL EUA ARGENTINA CEE Mt:DIA HUNDIAL 

1982 1565 2022 2090 2077 1720 

1983 1792 2.121 1941 21Ba 17QO 

1984 1650 1759 2405 2385 1630 

1985 1800 1893 2064 2639 1730 

1986 1482 2292 2179 2775 1860 

1987 1814 2238 2000 2749 1880 

* 2270 2125 2612 1900 1988 184·3 

Média 1707 2085 2101 2489 1787 

.. 
Est.imat.iva 

Fonte: IAFELICE (1988) . 

Na caract.eri zação da evol ução da produção 

brasileira de soja. deve-se determinar t.ambém corno ela 

afetou a economia agricola das regle:ses onde penet.rou. 
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ou seja, que tipo de uso tinham anteriormente os solos 

hoje destinados ao cul ti vo de soja. Sobre isso, ZOCKUN 

(1978) apresenta dados que mostram que a expansão da soja 

se deu. principalmente. em áreas de culturas e pastagens 

( 88 , 4X) e não em ár eas vi r gens (11. 6Y,,) . No Ri o Gr ande do 

Sul e no Par aná , a principal cultura substituida f'oi o 

milho. Em São Paulo. o algodão e o arroz também f'oram 

signif'icativamente substitui dos pela soja. 

A expansão mais recente dessa cul tura tem 

sido em direção aos solos 

Centro-Oeste, principalmente 

de cerrado da 

Mato Grosso do Sul. 

região 

Mato 

Grosso, Goiás e Minas Gerais. Nessas novas regi e5es • a 

expansão da cultura tem en~rentado algumas dificuldades em 

f'unção da menor fertilidade dos solos de cerrado Ce'.'dgem 

calagem e adubação mais pesadas, o que encarece o custo de 

produção na lavoura) e da maior distância em relação aos 

portos de embarque C o que eleva o custo de comercJalização. 

deprimindo a renda do produtor rural). 

A importância da incorporação dos solos da 

região Centro-Oeste no incremento da of'erta de soja pode ser 

visualizada na tabela 6. Pode-se observar que a produção do 

Centro-Oeste, que correspondi a a modestos 15X da oferta 

nacional em 1980, cresce e se aproxima de 50X no f'inal da 

mesma década. 
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Tabela e - Produção de soja no Brasil por regiees-1980/1988 

Ano ParLicipação (~~ 

Áreas tradicionais Centro-Oeste 

1980 85 15 

1982 77 23 

1984 71 29 

1986 58 42 

1988* 56 44 

* Estimativa 

Font.e: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDúSTRIAS DE 

VEGET AI S (1 988) . 

óLEOS 

2.2. Comercia1izaç io 

o pl-ocesso de comercialização da soja envol ve 

sua venda in natura pelos agricul tores; o Lransporte; o 

armazenamento; o processamento para produção de f'arelo e 

61eo; a venda do f'are10 aos atacadistas. às f'ábricas de 

raçees ou aos pecuarist.as; a transf'erência do 61eo da 

indústria para os atacadist.as e varejistas; a venda do 

61 eo aos consumi dores naci onai s; e a export.ação de 61 eo. 

f'arelo e grãos. 

A importância da atividade comercial para os 

resultados económicos do setor soja pode ser verif'icada 

pela f'ração do cust.o total que ~orresponde ao custo de 

comercialização (tabela 7). Percebe-se pelos dados, que o 
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~ator determinante da vantagem comparativa dos EUA sobre o 

Brasil na produção de soja é o custo de comercialização. 

Mais particularmente, são os custos de frete 

(pr i nci pal mente) e os tr i b'lltos que di ferenei am os custos 

~inais dos dois paises. 

Tabela 7 - Custos de Produção e comercialização de Soja 

US$ t ~é ~ d b 1/ em / â.... o por .... o e em arque 

:ítens * Brasil Est·ados Uni dos 
~. 

-de lavoura 

-de comercialização 

. Irete 

. tributos 

. despesas portuárias 

. quebras de transporte e 

corretagens e comissões 

CUSTO TOTAL 

165.0 

65.0 

25.0 

32.0 

6.0 

2,0 

230,0 

* Brasil: saf'ra 86/87; EUA: 1986 

Fonte: TRI GUEI RI NHO (1989). 

1/ o custo do frete esti.mado na 

de t.ransporte i.nt.erno, até 

tabela 

que cust.o 

porto 

2~,00 

leva 

de 

por 

em 

embarque. Deve-se ressaltar 

o 
que 

t.onelada, para o Brasi.l., 
, 
e ~um 

conta no máxi.mo uma di.st.anci.a 

179,0 

21.0 

7,0 

21,0 

8.0 (~ 

2.3 

200,0 

7 correspondoe-

produto atinja 

o custo de 

cust.o 

de 

médio 

percurso 

ao 

o 
US$ 

que 

de 

1. ZOO km dos port.os. 

o Brasi.l 

estimado 

para a 

Para mai.or distanci.a, mai.or é o. 
desvant.agem para 

ci..tar o custo 

Est.ado do Paraná 

de US$ 62,00/t.>. 

<a tttulo de exemplo pode-se 

pelo.~ Organi.zaçao das Cooperat.i.vas do 

regi.ao de ni.amant.i.no <MT>, quo foi. 
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A diferença no cuslo de frele enlre o Brasil 

e os Eslados Unidos ocorre principalmente pelas 

deficiências na rede de 

cabot.agem no Brasi 1 C WILLIAMS 

disso. o t.ransporte da 

transporle ferroviário e de 

& THOMPSON, 1988). Em função 

soja brasileira é feito 

predominantemente por via rodoviária. Para que se visualize 

a importância desse tipo de transport.e. basta lembrar que. 

em 1983, 84.4% da soja nacional foi t.ransportada por via 

rodoviária, 13,5% por ferrovia e 2.1% por hi,drovia (EMPRESA 

BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1988). 

No que diz respeito às exportaçC5es (tabela 

8) , após 1977 o Brasil increment.ou suas vendas 

principalmente de derivados processados (farelo e óleo), o 

que foi possivel pela politica governamenlal que procurou 

est.imular a exportação de produtos com maiores valores 

adicionados. 

Segundo VHLLIAMS THOHPSON (1988) • a 

expansão da i ndústr i a brasileira de esmagament.o foi 

possival pelas vantagens oferecidas pelo governo brasileiro 

para a exportação de óleo €i farelo pela força do 

mercado mundial de soja em grão e derivados. verificada 

desde o inicio da década de 1970. Esses autores também 

verificaram que o esmagamento de soja cresceu 

paralelamente à capacidade das unidades e o nivel de 

ut.ilização das mesmas ficou em torno de 85% da capacidade 

inst.alada até 1977. quando o cresciment.o da capacidade 
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excedeu o aumen~o da produção in~erna. 

Tabela 8 - Valor das expor~ações brasileiras de soja em grão 

e derivados em US$ 1000 - 1971 a 1988 

Ano 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Farelo 

81.532 

152.348 

422.635 

303.044 

465 . .774 

795.004 

1.145.709 

1.047.725 

1.136.933 

1.449.013 

2.136.176 

1.619.165 

1.793.219 

1.460.179 

1.174.857 

1.254.716 

1. 449,900 

2.023.200 

Grão 

24.309 

127.927 

494.153 

586.271 

684.901 

788.538 

709.606 

169.886 

179.506 

393.930' 

403.672 

123.457 

308.571 

454.116 

762.683 

243.218 

570.200 

728.300 

Fonte: BANCO CENTRAL DO BRASIL (1988). 

óleo 

2.245 

15.160 

32.561 

1.899 

153.589 

196.424 

282.915 

294.911 

333.909 

421.250 

650.996 

379.016 

460.956 

651.349 

602.517 

142.065 

304.200 

294.200 

Tot.al 

108.086 

294.971 

949.349 

891.214 

1.304.264 

1.779.966 

2.138.230 

1.512.522 

1.650.348 

2.2.64.193 

3.190.844 

2.121.638 

2.562.746 

2.565.644 

2.540.057 

1.639,999 

2.324.500 

3.045.700 

As medidas de in~ervenção governament.al que 

possibili~aram essa expansão (até certo pon~o excessiva) da 

indústria de processamento de soja concentraram-se 

principalmen~e na área tribu~ária, Para que se ~enha uma 



18 

idéia das medidas adotadas. basta recordar a situaçâo de 

1975. Nesse ano, a aliquota de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (rCM) para exportação de soja em grão era de 

12.5%, para exportação de ~arelo (cuja comercialização 

interna era isent.a de pagar o re~erido impost.o. por se 

tratar de "insumo moderno") a ali quota era de 5X. enquanto 

que a exportação de óleo de soja estava t.ot.alment.e isent.a do 

lCM. Além dessa vant.agem. e de vários subsidios recebidos 

pelos produtos processados, um esquema 

~inanciamen'lo para export.ação viria a 

exportadores de óleo e ~arelo em 1976. 

especial 

~avorecer 

de 

os 

Essa situação permaneceu até o ~inal da 

década de 1970. Ai nda que em 1 979 ~ossem aument.ados os 

impostos para exportação dos derivados de soja. as vant.agens 

para a exportação de óleo e ~are10 eram de US$ 30,OO/'l e US$ 

25,OO/t, respectivament.e, em relação às exportações de grãos 

(WILLIAlt1$ & THOHPSON,. 1988), 

A essas medidas, várias outras vieram se 

somar, sempre no sent.ido de incent.ivar a expansão do parque 

esmagador nacional. Assim, veri~icou-se o re~erido excesso 

de . capaci dade instalada. que acabou por elevar 

signi~icativament.e o cus'lo ~ixo de processament.o da soja 

brasileira. 

Por outro lado. o excesso 

instalada permitiu ao Brasil um signi~icativo 

de capacidade 

aumento de 

suas importaçê:íes em regime de dra'W-back a partir de 1978 
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(nesse ano a no ano seguin~e ocorreram duas das mai ores 

quebras de sa~ra de soja no Brasil. o que ajudou a aumen~ar 

ainda mais a capacidade ociosa. viabilizando as impor~aç~es 

1/ para processamento interno). 

A participação do Brasil nas exportaç~es 

mundiais também se direcionou para óleo e ~arelo. Em 1988. 

o Pais participou com 10Yo das exportaç~es de grãos. 18Yo 

das exportaçe5es de óleo e 30Yo das exportaçe5es de ~arelo 

(tabela g). 

Tabela 9 - Particip~~ão percent~al dos principais pa1ses 

produtores. nas exportaçe5es mundiais de soja e 

.. der i vados em 1988 

Pais grãos óleo ~arelo 

Brasil 10 18 30 

EUA 70 22 87 

Argentina 9 81 16 

China 5 

CEE 34 80 

outros 6 6 7 

Font.e: JANK et. alii (1989) • 

1/ 
Essa.s~ compras 

si.do 

de 

muito 

gra.os de soja para processamento ~nlerno 

nao tem elevadas nos útti.mo6 ~ anos, em fun~ao do 
conLrote exce$sivo sobre 

~ 

as imporlas::oes. Quando ocorre 

importapao, o objelivo é gal'anlir o abaeledmenlo i.nlerno de 

óteo duranle a enlressafra. Dependendo do prepo, i.mporta-se 

óteo ou graos para serem esma.ga.dos no Brasi.L. 
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oleaginosas moem majoritariamente grãos de soja. Em 1982. 

71,4X das unidades industriais do setor de oleaginosas 

processavam exclusivamente soja, enquanto que apenas 19 

firmas (que representavam cerca de 10% do tot...a.l de óleo 

produzido) não operavam com soja etabela 10). 

Tabela 10 - Distribuição das unidades 

oleaginosas processadas em 1982 

Oleaginosas 

processadas 

soja. (exclusivamente) 

soja e algodão 

soja e ar-roz 

soja e amendoim 

soja e milho 

soja e girassol 

soja e linhaça 

soja e semente de uva 

soja, mamona. e algodão 

soja, mamona e amendoim 

outras oleaginosas 

Total 

Unidades 

Industriais 

90 

1 

1 

5 

3 

1 

3 

1 

1 

1 

19 

126 

Font...e: TRIGUEIRINHO (1989). 

outra caracterlst..ica 

indust...riais 

ex) 

71,4 

0.8 

O, Ef) 

4.0 

2.4-

0,8 

2,4-

0.8 

0.8 

0.8 

15.2 

100.0 

por 

das empresas 

processadoras é que essas concentram-se nas regieíes Sul e 
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Sudes~e do Pais. Dados de 1989 mos~ram que apenas os Es~ados 

de São Paulo. Rio Grande do Sul, Paraná e San~a Ca~arina 

jun~os eram responsáveis por 84,7% da capacidade de 

esmagamen~o brasileira (~abela 11). 

Tabela 11 - Capacidade nominal ins~alada de processamen~o de 

oleaginosas em ~on/dia - 1989 

Es~ado Capacidade de esmagamen~o 

To~al Par~icipação (%) 

São Paulo 19403 19.3 

Paraná 33420 33.3 

Rio Grande do Sul ·213236 26,1 

San~a Ca~arina 6020 6.0 

Ma~o Grosso do Sul 3800 3.8 

Goiás 4300 4.3 

Minas Gerais 3100 3.1 

Ou~ros 4147 4,1 

To~al 100426 100,0 

Fon~e: TRIGUEIRINHO (1989). 

Com relação à es~ru~ura do mercado da soja. 

ARRUDA et ali! (1985) estudaram sua organização indus~rial 

no Brasil e nos Estados Unidos. Verif'icaram que as 

empresas de processamen~o de soja apresen~avam estru~uras 

oligopolizadas nos doi s pai ses . Obser var am ai nda que o 

processamen~o nos Estados Unidos era mais uniformemenle 



dist.ribuido ao longo do ano. enquant.o que. no Brasil. a 

maior part.e do esmagament.o ocorria logo após a col hei t.a. 

Isso, com a finalidade de aproveit.ar a elevação dos preços 

no mercado int.ernacional que geralmente ocorre entre maio e 

agosto, em função da ent.ressafra norte-americana. 

Os dados da t.abela 12 confirmam o que An-uda 

et. alii afirmaram sobre as empresas nacionais. O cresciment.o 

da capacidade inst.alada deu-s~ basicament.e com o aument.o da 

fração de mercado das empresas maiores, o que ocasionou um 

increment.o na concentração do setor. Em 1976, as plantas com 

capacidade de até 599 toneladas/dia eram responsáveis por 

65,52~ da capacidade instalada. contra 18.14% 

correspondent.es . às firmas com capacidade de mais de 1499 

t.on/dia. Já em 1986, essa si t.uação invert.eu-se, cabendo 

23,79~ da capacidade instalada para o menor est.rato (até 599 

t.on/dia) e 47.36Yo para o estrato maior (mais de 1499 

ton/dia). Por outro lado. verificou-se nos últimos anos um 

significativo aumento da fração das plantas de médio porte. 

Analisando indicadores de concent.ração 

industrial. CARVALHO et alii (1984) verificaram que a 

parcela de mercado das 4 maiores firmas de processamento de 

soja era, em 1981: 48% para São Paulo; 43Yo para o Paraná; 

94Yo para Santa Catarina; 39~ para o Rio Grande do Sul; e 22% 

para o Brasil como um todo. Isso significa que, 

utilizando-se o sist.ema de classificação sugerido por BAIN 

(1959), São Paulo. Paraná e Rio Grande do Sul se enquadravam 
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na calegoria "oligopólio levemenle concenlrado". 

Tabela 12 - Eslralificaç~o da capacidade por lamanho de 

planla das processador as de soja em l/dia em 

alguns anos no Brasil 

eslralo 

Alé 599 

600 a 1499 

mais de 1499 

Tolal 

1976 

19282 

(55.5Y":> 

.9150 

(26.3%) 

6300 

34732 

(100%) 

1977 

19117 

(46,0%) 

13150 

(31.6%) 

9300 

(22,4%) 

41567 

(100%) 

Fonle: TRIGUEIRINHO (1989). 

1982 

21589 

(24.0%) 

25150 

(27,9%) 

43250 

C 48, 1~") 

89989 

(100%) 

1985 1989 

21729 20386 

( 23 • 8%) ( 20. 3Y,,) 

26350 38020 

(28.8%) (37.9%) 

43250 42020 

( 47. 4%) ( 41 • 8~~) 

91329 

(100Y,,) 

100426 

C 100~~) 

Apesar do número de empresas de processamenlo 

não ser muit.o grande e de algumas delas abaslecerem falias 

significalivas do 

produlos vendidos 

em relação às 

significalivament.e o 

mercado. 

(óleo e 

colaçê)es 

poder 

a homogeneJdade dos 

farelo) e a dependênci a 

int.ernacionais reduzem 

de mercado das empresas 

brasileiras de esmagamenlo de soja. A diferenciaç~o que 

exist.ia há alguns anos at.rás no mercado de óleo refinado. 

reduziu-se baslanle com a adoção do processo de 
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desodorização pela maior par~e das rerinarias. 

A axpor~ação da soja e derivados nacionais é 

rei~a por diversos agen~es, em runçã:o da rorma do 

produ~o que é comercializado. As ror mas processadas 

são expor~adas, via de regra, pelas pr6prias indás~rias de 

processamen~oi enquan~o que a soja em grão é expor~ada por 

coopera~ivas. empresas (na ~abela 13, pode-se observar a 

par~icipaç~o das empresas de processamen~o na expor~ações) 

ou agen~es exportadores. Quanto a esses áltimos. GOLDEMBERG 

et alii (1978) 'verlricaram que 83% dos agentes paulis~as 

adquiriam o produto diretamenté dos produtores, 16% dos 

atacadistas e 1% das cooperativas. 

Tabela 13 - Par~icipação das empresas de processamento nas 

nas exportaç~es brasileiras de 61eo. grãos e 

rareIo em 1988 

Exportador Farelo óleo Grãos 

ton -ton ton 

indást. 8179462 97.19 653441 99,85 959400 36.90 

• outros 236401 2,81 1000 0.15 1640644 63.10 

Total 9415863 100.00 654441 100.00 2600044 100,00 

!li 
i ncl ui cooperativas. agentes eXJ:>or~adores , etc 

Fon~e: dados básicos de TRI GUEI RI NHO (1 909) . 



En~re os agen~es expor~adores brasileiros, 

pode-se des~acar a par~icipação do grupo Cu~rale. que possui 

um grande ~erminal export.ador. Em 1988. esse grupo f'oi 

responsável pela expor~ação de 730082 ~oneladas de grãos, o 

equivalen~e a 28.08% de ~odas as expor~aç~es brasileiras de 

soja em grão ocorridas durante o ref'erido ano. 

Os preços recebidos pelos expor~adores 

br asi 1 ei r os basei am-se nas co~aç~es da Bol Sã. de Chi cago, 

principalmen~e. às quais são somados prêmios Cposi~ivos ou 

nega~ivos) especif'icos para os produ~os brasileiros. 

Esses prêmios dependem da combinação de uma 

série de condiç~es. algumas tendendo a aumen~á-los e ou~ras, 
) 

a diminui -los. Do confron~o en~re essas forças será 

det.er mi nado o valor do prêmio e, por~an~o. o 

recebido pelo export.ador. As principais condiçBes são 

(baseado em informaçBes apresentadas por TRI GUEI RI NHO. 

1989) : 

condiçêíes locai s de oferta e demanda. Nesse 

caso. se a export.ação for feita numa época em que o 

Pais t.enha grande quantidade a oferecer (logo após uma boa 

safra), a t.endência será de se pagar um prêmio menor (9 

at.é mesmo negativo), Se a export.ação for feit.a na 

ent.ressafra brasileira ou num ano de baixa produção, o 

prêmio tenderá a ser maior; 

pequenas diferenças de qualidade, Para se 

exempl i fi car esse ef'ei t.o pode-se ci tar o caso do Ri o Gr' ande 
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do Sul. Como afirmou-se anLeriormenLe, o farelo do Rio 

Grande do Sul apresenLa menor Leor de proLeina que os 

farelos produzidos com soja do Paraná, ESLados do SudesLe e 

ESLados do CenLro-Oes~e. Assim. há uma ~endência de serem 

oferecidos prêmios menores pelo ~arelo sul-riograndense; 

eficiência do porLo exporLador. Como as despesas de 

~r anspOl~ Le mar i Li mo normalmenLe correm por con~a dos 

i mporLadores, esses eSLar~o dispost.os a pagar prêmios 

maiores se o produLo for colocado num por'lo mais 

eficienLe. 

Lranspor~e. 

que possibili~e uma menor despesa de 

Como exemplo da influência dos porLos sobre o 

prêmio. 

por~os 

t.em-se a si Luaçâo das expoJ-t.ações argenLinas. Os 

daquele Pais não oferecem condiçôes para que os 

navios saiam com carga t.oLal. o que faz com que 0sses 

cargueiros Lenham que parar no Brasil para complet.ar a 

carga. Devido a essa deficiência porLuária. há uma 

Lendência de se pagar prêmio menor pelo produt.o argentino; 

condições de pagamenLo. Esse falar afeLa 

part.icularmente o mercado do 6leo. já que ent.re os 

pa1ses i mport.adores há um pr edomi ni o de pai ses pobr as. 

Por exemplo. como os Estados Unidos financiam as compras 

de seus produtos (a juros relat.ivamente baixos). ao o 

Brasil ao a Argent.ina s6 vendem à vi st.a, muit.os 

impor~adores acei Lam pagar prêmios mais aI LOS pelo produto 

norLe- americano para desfrutar das vantagens crediticias 

oferecidas por aquele Pais. 
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Além dessas condiç~es. quaisquer outras que 

representem vantagens para o importador potencial tenderão 

a elevar o valor do prêmio. enquanto que aquelas que 

representem desvantagens para o mesmo tenderão a depreciar o 

prêmio sobre a cotação da Bolsa de Chicago. Pelo lado dos 

exportadores, terão maiores prêmios os que tiverem 

vantagens sobre os demai s C vant.agens como: . posse do produt.o 

em periodos de carência. produtos de melhor qualidade. 

melhor localização. subsidios. lacilidade de crédito. etc.). 

Para se fechar um fluxograma dos canais 

de comercialização da soja brasileira. agora que já se 

viu os agentes de comércio internacional. a análise se 

volta para os demais agentes: produtores. atacadi s'Las e 

varejJstas (na .figura 1 pode-se visualizar 

canais de comercialização do setor). 

um esquemà dos 

As vendas de soja em gl~ão pelos produtores 

brasileiros nas regi~es de cullJvo t.radicional CRio Grande 

do Sul e Paraná) se dão predominantemente através das 

cooperati vas. em função da força que essas representam 

nessas r egJ ~es. No caso de regi~es de produção mais 

recente C pr i nci paI mente Centro-Oesle). pr edomi nam vendas 

diretas dos produtores para as indústrias. as quais possuem 

suas equipes de compradores ou recorrem aos serviços de 

correlores aulÓnomos. Isso se dá pela 

sistema cooperativo nessas regi~es 

menor organização do 

e pelo predominio. 

que lá se verifica. de propriedades de grande porte. 
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MERCADO INTERNO MERCADO 

'pequenos varejist.as] 
EXTERNO 

{supermercados J 

(óleo) / 
(Farelo) -------------+~ farelo 

1 

Indúst.ria --r--)o grão 

r-----'--------'/ 
Cooperativa 

Produtor 
rural 

Exportador --lo grão 

Figura 1 - Canais de comercialização da indústria 

brasileira de soja. 
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As cooperat.i vas. por sua vez. comerei a1 i zam 

com as empresas de processament.o ou exporLam o produLo 

in nat~ra Cdiret.ament.e), No enlant.o. várias dessas 

cooperat.ivas 

processament.o 

hoje possuem suas próprias planlas de 

de soja Cprincipa1ment.e no Paraná). o que 

lhes pernu t.e a comerei aI i zação di ret.a do produt.o processado. 

Após comprarem os gr~os. as empresas 

esmagadoras os moem e obt.êm 61eo brut.o e farelo. o óleo 

dest.inado à export.açâo é quase t.odo comercializado na forma 

bruta, Para consumo inlerno, esse óleo é refinado e 

embalado, gera.lment.e em vasi.lhames de 900 ml. Para faz(:;?r o 

refi no. amai or i a das empresas possui unidade r<efinadora 

Cprincipalment.e aque las qt..te se encont.r am pr óxi mas aos 

cent.ros de consumo), No caso do Ri o Gr ande do Sul. o 

pequeno mercado consumi dor daquel e Est.ado e a proxi mi dade 

dos port.os de embarque f a voracem a pr odução vaI t.,ada par a 

expol~Lação (de ó1 eo bl~Ut.O). .razão pela qual poucas 

processador as possuem refinarias naquele Est.ado. 

No mercado int.,erno. o óleo de soja refinado é 

dist.,ribuido pela indúst.,ria de processament.o para as 

redes de supermercados ou para os at.acadist.as. os quais 

repassam o produt.,o para 

assumem papel i mport.ant.e 

varejist.as e de regi~es 

os varejist.as. 

no abast.ecimenlo 

dist.anles dos 

Os at.aeadi st.as 

de pequenos 

pont.os de 

processament.o, vi st.o que o númer o de vareji st.as que 

comercializa óleo é bast.anle elevado Csegundo est.imat.iva 
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de TRIGUEIRINHO~ 1989. exist.em cerca de quinhent.os mil 

pont.os de venda de óleo no Brasi 1). Nos grandes cent.ros 

urbanos. o órgão varejist.a mais import.ant.e na venda do óleo 

de soja é o supermercado. Nas cidades menores, os armazéns e 

mercearias t.ambém assumem import.ância. 

No caso do ~arelo. as vendas das empresas 

de processament.o no mercado int.erno se d~o predominant.ement.e 

para os criadores de ani mais. Seu uso principal. como 

1'oi di t.o, é na formul ação de raçe5es de aves> bovinos e 

suinos. As fábricas de raç~es t.ambém compram lar-elo para 

usarem como insumo. porém. a quantidade comprada por essas 

empresas é bem pequena se comparada com a dos 

pecuaristas. Menor ainda é a parcela comprada pelos 

at.acadist.as. Esse predominio de compra pelos pecuari~tas. 

decorre das vant.agens económicas de se produzir a ração na 

própria 1'azenda. principalment.e porque o 1'ret.e encareceria 

sobremaneira a ração caso ~ farelo f'osse t.ransport.ado at.é a 

fábrica de raçê:íes e a ração fosse depois levada at.é os 

criadores. 

Com rel ação à formação dos preços no mercado 

int.erno. as cot.açê:íes ext.ernas t.êm sido a variável chave para 

as t.rês formas. óleo. farelo e grão. Esse fat.o foi 

verif'icado parcialmente por PINO et. ali! (1983) . Esses 

aut.ores procuraram analisar as relaçe5es dinàmicas e 

causais ent.re preços de soja ao atacado (SP) (farelo). 

produt.or ($?) (grão) e int.ernacional (Bolsa de 
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Rot.t.erdam) (farelo). usando modelos auto-regressivos 

int.egrados de médi as móvei s C ARI MA) e anál i se espectral. 

que havia relação causal ent.re preço Verificaram 

internacional e preço ao produtor Ccom o preço externo 

afetando o preço ao produtor no ano seguint.e) e relação 

bi -causal Cfeed back) ent.re 

produtor e ao at.acado. 

as séries de preços ao 

\ Uma provável explicaç~o para isso. é que o 

mer cado ext.er- no represent.a a alternativa para os diversos 

agentes na sua t.omada de decis~o. o produtor n~o 

desejaria comercializar seu produto no mer"cado intel-no por 

um preço inferior ao que receberia. caso exportasse. o 

mesmo ocorre com as empresas de processamento. 

No âmbito das empresas de processament.o. 

além das cotações externas. o cust.o de produção aparece 

como variável As caract.eristicas 

oligopolisticas dessas empresas podem a 

implementação de polit.icas de preços que 

permitir 

garantam uma 

margem sobre os custos (mark:up) . Dessa f'orma. as 

firmas tenderiam a cobrar uma margem sobl-e o custo de 

produção. repassando variações desse cust.o Caument.o do 

preço do grão. por exemplo) ao consumi dor fi na!. A 

grandeza e a est.abilidade dessa margem ao longo do tempo 

depender i am do poder das empresas 

mercado. 

que oper assem nesse 

Outro fator important.e para a análise dos 
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preços da soja e derivados. é a inf'luência das politicas 

públicas sobre o selor. Jâ f'oram vistas algumas medidas de 

polltica econÔmica que eslimularam a expansão da capacidade 

de esmagamento das i ndúslr i as de pr ocessamenlo. 

principalmente as tributárias. Agora serão vislas 8,S medidas 

de inlervenção direta no mercado de produt.os. 

O pel~lodo de inlervenç5es mais drást.icas 

sobre a comercialização de soja f'oi de meados da década de 

1970 alé 1982. porlanto f'ora do periodo envol vido nesta 

pesquisa. Nessa f'ase. além de impostos e subs.i.dios de 

di versas ma.gni tudes, o govel-no manteve o 6leo de soja 

tabelado e cl'iou um complexo sistema de cotas de export.ações 

para garantir o abasteciment.o int.erno. O mecanismo básico 

consist.ia em permitir exportaçC:íes apenas depois de ~star 

garant.ido o abastecimento interno. As cotas el' am sempr e 

revistas em f'unção de alteraç(5es nas condiçeses de 

abast.ecimento. sendo que mui t.as vezes as exportaç5es foram 

suspensas. 

Para esse periodo, WILLIAMS & THOMPSON C19S8) 

verif'icaram que as politicas internas do Brasil conseguiram 

reduzir signif'icativamente a influência dos 

internacionais sobre os domésticos. De uma maneira ger"a1. os 

preços dos gr~os no mercado interno permaneceram abaixo das 

colaç~es externas, enquan~o que os preços domésticos de 61eo 

e farelo mantiveram-se acima dos preços in~ernacionais. 

Após 1982. as medi das pol i li cas for am mal s 
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bl~andas. As colas ~oram abolidas. sendo manlidas as medidas 

~iscais (imposlos e subsidios) e o labelamenlo do 61eo 

de soja. Em 1987. o label amenlo lambém ~oi abol i do. 

vollando a enlrar em vigor apenas nos periodos de 

congelamenlo geral de preços . 

. A 'parlir de 1987. o selor passou para o 

regime de "liberdade vigiada", Nesse caso, as empl-esas lêm 

liberdade para reajuslar seus preços, mas são obrigadas 

a apresenlar suas planilhas de cuslos ao Conselho 

Inlerminislerial de Preços (CIP) para juslificar cada 

reajusle. Se o CIP considerar . o reajuste abusivo. ele 

pode suspender o novo preço e eslabelecer o valor que deve 

vigorar no mercado. 

A influência governamenlal sobre o comércio 

inlernacional de soja pel-maneceu principalmenle através da 

polilica cambial e do conlrole sobre as imporlaçé'íes. A laxa 

de câmbio foi administrada pelo governo durante todo o 

periodo aqui analisado. Seu valor era fixado quase que 

diariamente Cprincipalment.,e na ~ase ~inal do período. quando 

a in~lação ~oi mais elevada) alravés das chamadas 

"minidesvalorizaçeies" da moeda. Quanlo às imporlaçeíes. essas 

s6 podiam se efetivar com autorização governamental, o que 

di~icultava sua rápida operacionalização. 
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3. REFERENCIAL EMPlRICO E TEóRICO 

A í'ol-mação e a t.ransmissão dos pr eços t.êm 

sido preocupação const.ant..e t..ant..o em relação aos seus 

det.ermi nant.es t.eóricos quant..o em reI ação à sua mensuração 

empírica. Enquant.o a preocupação t..eórica consiste em 

enconlrar relações que se repet.em sist.emalicament..e. da.das· 

as mesmas condições. a preocupação empirica consisle 

em . mensurar essas relações e t.est.ar as hi póteses 

í'ormuladas através da leoria. 

Agora que já í'oram examinados alguns asp~ctos 

do mercado da soja. t.ralar-se-á da quest.ão da transmissão 

de preços agricolas. buscando-se reunir as principais 

referências teóricas e empiricas nas quais o presente 

t.rabalho se baseia. Iniciar-se-á pelos procedimentos 

empiricos mais important.es. deixando-se para o item seguinte 

a descI'ição dos principais modelos econômicos que serviram 

de referência t.eórica para essa pesquisa. 

3.1. Procediment.os empiricos 

N 

Transmissao de preços 

Dado um mecanismo de formação e transmissão 
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de preços. a preocupaç~o inicial é ~erificar em quaIs niveis 

de mercado as var i ações de preços podem se or i gi nar e 

quais as variáveis 

MARTINES F2 (1987). 

que as provocam. Segundo 

os seguint.es fat.ores podem 

BARROS & 

levar a 

variações no preço de um det.erminado produt.o agricola: 

a) ao nivel de produt.or - mudanças tecnológicas. preços 

de fat.ores e produt.os alt.ernat.ivos. financiament.o. clima, 

etc. 

b) ao nivel de int.ermediário var i ações nos custos 

dos insumos de comel~cialização C t.ransport.e.armazenament.o. 

condições de financiament.o, etc.). 

c) ao nivel de consumidor var i. ações na renda. 

emprego. população, preço de outros bens, etc. 

d) ao nivel ext.erno - preços int.ernacionais de produtos 

agrícolas. taxa cambial, taxa de juros. et.c. 

Os est.udos empiricos que t.ém sido feit.os 

buscando aument.ar a compreensão sobre a t.ransmissão de 

preços agricolas, têm procurado. basicament.e. analisar o 

efei t.o de mudanças nest.as var i á vei s ex6genas sobre os 

preços nos diferent.es 

as re1 açe:ses ent.re os 

níveis 

preços, 

de mercado. 

têm sido 

Para mensurar 

calculadas as 

elast.icidades de t.ransmiss~o de preços. 

A elast.icidade de t.ransnussão de preços 

most.ra em que porcent.agem variarão os preços num dado 

n1 va1 de mercado quando variar em 1% o preço em out.ro 

ni velo Algebricament.e ela pode ser representada da seguint.e 
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f'orma Co exemplo que vem a seguir mostl'a a elasticidade de 

transmissão de preços entre produ~or e varejo):~/ 

o Pv 

o Pp 
Ti == pv 

(3.1. ) 

-Pv 

Pp 

onde: 

Yl
pv 

:: elasticidade de transmissão de preços produt-or/varejo 

o Pv = variação no preço ao varejo 

-o Pp I:: variação no preço ao nível de produtor 

Pv = preço ao varejo 

Pp = preço ao produtor. 

Se a Ylpv IOJ~ mai OI' que um, si gni 1'i ca que as 

variações percentuais dos preços ao nivel de produ~or serão 

menores que as var i ações percent..uais dos preços ao n1 vel 

de val~ejo. Se Ylpv for menor que um, as variaçe5es percent.uais 

de preços serão maiores ao nível de produtor~ e. se npv lor 

igual a um. as variações percentuais serão iguais nos dois 

n1 veis. 

1/ 
Na 

preGos, 

neperi.anos. , 
sero. o. 

preFos. Por 

pr ó.ti. co., 0.0 se esli,mo.r uma regreseao el"ltr'e dois 

lransformo.-se as duas séri.es em togar{lmos 

Assi.m, o coefi.ciente da vari.ó.vel il"ldependel).te já 
eslimahva. da. elasHci.dade de lra.nsmi,esa.o de 

exemplo: 

ln Pv 
t. 

= O( + + logo: == elo.sli.ci.do.de 
~ 

de t.ro.nsmi.ssao de pre~os 
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.... 
Causalidade na ~ransmissao de preços 

A estimação das elasticidades de transmissão 

de pr eços r aquer a definiçã'o prévia do sentido em que 

ocorre a ~ransmissão (sentido de causalidade). 

Quanto ao sentido de causalidade entre preços 

agr! col as • mui tos autor es cons! der am que este é dos pr eços 

de compra para os preços de venda (no exemplo anterior. 

considerou-se que o senti do era do produtol~ para o varejo). 

pressupondo a aplicação de um markup sobre os custos de 

produção (vide modelo de Heien, no próximo sub-item). 

enquanto outros consi deram que a transmissão ocorre dos 

preços de venda para os preços de compra. devido à 

influência do consumidor. Por outl-O lado, existem aqueles 

que acreditam que o senti do de causal i dade deve '0 ser 

testado empiricamente. já que esse tender i a a var J ar 

principalmente por dois moti vos: em função de serem 

diferentes os mecanismos .de transmissão de preços para 

mercados difer·entes; e pela possibilidade de mudança no 

sentido de causalidade entre diferentes periodos de tempo. 

já que a estrutura dos mercados pode variar. assim como os 

mecanismos de intervenção governamental. 

Para t..estar o sentido de causalidade entre 

variáveis econÔmicas. SI MS (1972) desenvolveu um 

procedimento a partir do conceito de causalidade 

estabelecido por GRANGER (1969). procedimen(o este que 

também encontra-se discutido de forma mais aplicativa em 
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BISHOP (1979), 

Granger considera que existe causalidade de 

uma variável X para uma variável Y se e somente se valores 

passados e correntes de X ajudam na previsão de Y. 

o test.e de Sims. que será descrito 

detalhadamente mai s adi ante. conslste em estimar duas 

équaçeses com valores f'uturos. cOI-rent.es e passados das 

variáveis independentes em relação a valores present.es da 

variável dependent.e. sendo que cada variável 

dependent.e em uma e i ndependent.e em outr- a equação. 

será 

Após 

isso. t.esta-se a nulidade dos coef'icient.es dos valores 

futuros das variáveis independent.e? de ambas equações. Se 

considerarmos as variáveis X e Y. t.eremos as seguintA~s 

ai ternat.i vas: 

causalidade de X para Y (X ~ Y): se os coef'icientes 

dos valores f'ut.uros de X não f'orem est.atisticamente 

dif'erenles de zero e os de Y o f'orem. 

causalidade de Y para X CY ~ X): se os coef'icienles 

dos valores f'uturos de X f'orem estat.isticament.e dif'er$ntes 

de zero e os de Y não o forem. 

relação bicausal (X <=to Y): se os coef'icientes dos 

valores f'uturos de ambas variáveis f'orem estatisticamente 

dif'erenles de zero. 

ausência de causalidade: se os coef'icientes dos 

valores f'ut.uros de ambas variáveis não f'orom 

estatisticamente diferentes de zero. 
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Diversos 'lrabalhos 'lêm sido fei 'los no 

Brasil para verificar o senti do de causal i dada ent.re 

preços agricolas Cpor exemplo, BURNQUIST,. 1986; BARROS & 

MARTINES F2 .. 1987; MARTINES F2 1988; BARROS .. 1988; 

AGUIAR & BARROS.. 1989; ent.re outros). Da análise dos 

resultados desses t.rabalhos pode-se afirmar que exist.e uma 

'tendência das varia.çeíes de preços se originarem ao nivel de 

atacado. Isso se daria pelo fato desse nivel comercializar 

uma var i edade menor e um volume maior de produt.os. o 

que possibilit.á. aos alacadist.as t..tm maior acesso às 

informaçe5es sobre variaçe5es nos· demais ni veis e um menor 

cuslo de pr omover alt.eraçe5es nos preços. Para a1gl..ms 

produt.os com maior elaslicidade-r·enda. da demanda (['rutas. 

por exemplo), as variações poderiam originar-se ao nivel de 

varejo. em função das oscilaçtíes do poder de compr a dos 

consumi dores. No caso de produlos com grande parcela 

destinada à exporlação, os referidos estudos mostraram uma 

'lendência das variações de preços se iniciarem ao nivel de 

produtor. Como nenhuma dessas pesquisas considerou o setor 

de processamento (que geralmenle faz a ligaç~o entre os 

produtores e o mercado internacional"), o efei to do marca.do 

externo acabou sendo cap'tado inicialment.e ao nivel de 

1/ produtor rural . 

1/ 
Ver BARROS <:1989) e MARQUES 8. AGUIAR <t989, p. 1<59-70). 
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.., 
Defasagem na transmissao de pl'eços 

A1 ém do senti do de causal i dada. ao se 

estimar elasticidades de transmissão d~ pr~ço~ n~o S;<~ 

pode perder de vista que os aj ustamentos podem n~o 

ocorrer instantaneamente. dando origem à chamada 

defasagem distribuída. BARROS (1987, p. 217) af i r ma qt..le 

U a defasagem distribuida surge na teoria quando 

qualquer causa econômica (uma mudança no preço ou na 

renda) produz parte de seu efei to somente depoi s de um 

certo espaço de tempo. chamado defasagem. Ainda mais. 

esse efeito, quando ocorre. não o faz num s6 periodo. 

mas é dlstl~ibuldo por uma sequência de periodos de tempo. ti 

Diversos f'atores são apontados na literatura 

para justificar a presença de def'asagem di str i bui da i:, Os 

principais deles são: 
... 

resistencia a mudanças e incerteza. Os consum1dores 

não desejam um ajustamento brusco a novos hábitos em f'unção 

de mudanças em variáveis económicas (preços e renda. 

principalmente). Isso porque essas alteraç~es geralmente 

estão associadas a um certo grau de desutilidade e. também. 

porque é incerto o periodo de permanência da nova situação. 

Assim. por exemplo. se ocorrer uma grande majoração no preço 

de um determinado bem. a queda no consumo deverá ocorrel~ 

gradativamente. com os consumidores transf'erindo seus gastos 

para bens substi tutos a medida que vão se cónvencendo da 

permanência da nova estrutura de pI-eços. Pelo lado do 
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vendedor o problema é semelhan'le.· Não é interessan'le. em 

algumas si 'luaçêías. pl~omover um ajuste imediato no preço de 

um bem em funçâo do aumen'lo do custo da ma'lér i a -pr i ma. por 

exemplo. já que essa elevação de custo pode ser 'lemporária e 

uma elevação brusca de preços pode levar a uma perda de 

mercado. 

N 

• questoes 'lecno16gicas. Nesse caso. são fa'lores fixos 

de produção ou bens de consumo durável que dificul t.am o 

ajustamento. Mesmo no caso de certeza quanto à necessidade 

de mudê-i hábit.os de consumo ou sis'lema de produção. o custo 

elevado dessa mudança (já que par'le do pa'lrimÓnio do 

individuo ou da firma terá que sar abandonado ou trocado com 

desági o, por 'l~r se 'lor nado obsol eto) pode deter mi nar um 

rit.mo bastante moderado para a mesma. Um exemplo recen'le é a 

implan'lação do sistema cOlnpact disc taser em substit.uiçao ao 

'loca-discos comum. Apesar das vant.agens do novo sis'lema. a 

substi'luição ocorre paulat.inamen'le. já que muitos individuos 

investiram anteriormente na aquisição do sistema 

convenci onal . 

Com a ocorrência de defasagem distribuída no 

ajustamento dos preços, o valor da elasticidade de 

transmissão de preços no ins'lante em que ocorre a mudança 

na variável i ndependente é apenas uma fração do efei to 

total que essa variação deverá causar sobre a variável 

dependente. Há. portan'lo. a necessidade de somar o efei'lo 
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que a val-iação na variável exógena causa nos diversos 

periodos (elast.icidades parciais) para se de~erminar o 

efeito tot.al (elast.icidade t.ot.al). 

.., 
Assimetria na transmissao de preços 

Out.ro test.e est.at.i st.i co que vem sendo usado 

na análise de mer cados agI-i col as. principalment.e nos 

Est.ados Uni dos, é o test.e de assi met.r i a desenvol vi do por 

WOLFFRAM ( 1 971 ) e aper fei çoado por HOUCK (1977). Est.e 

t.est.e procura ident.ificar se acréscimos e decréscimos de 

preços sâo transmitidos com a mesma int.ensidade. 

Os t.rabalhos que t.êm sido realizados com 

aplicação desse teste têm mostrado que diversas causas podem 

originar transmiss~es assimétricas de preços. Os princ~pais 

fat.ores que podem est.ar associados à assimet.ria são: 

caract.erist.icas dos produt.os comercializados. estruturas da 

mercado, parâmet.ros da demanda. transitoriedade das 

variaç~es de preços. intervenção governament.al. n1 vel de 

exigência e organização dos consumidores. etc. 

Pode-se exempl i fi car aI guns desses efei tos 

através da análise de uma suposta assimet.ria na t.ransmissão 

de preços entre at.acado e varejo para um dado produt.o 

agr1cola. Se o produto for perecível. a tendência será de 

transmissão mais int.ensa de decréscimos de preços. Já que a 

dificuldade de mant.er a qualidade do produto caso as vendas 
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diminuam t.orna inviável a t.ransmissão da acréscimos 

excessi vos. No caso de produt.o com demanda i nel ást.i ca. a 

redução do preço leva à diminuição da receit.a brut.a. o que 

pode f'avorecer t.ransmissão mais int.ensa de acréscimos de 

preços. Quant.o mais concent.rada f'or aest.rut.ura de um 

mercado. mais· f'ácil será para os part.icipant.es do mesmo a 

t.ransmissão mais int.ensa de acréscimos de preços, pois o 

poder de mercado desses agent.es é mai or . A t.r ansi lor i €Idade 

das yariaç~es de preços pode dar origem à assimet.ria porque. 

caso os agent.es·suponham que uma queda no preço no ni vel 

imediat.ament.e inf'erior seja t.ransil6ria. eles podem não 

desej ar t.r ansmi ti r esse decr ésci mo pelo desgast.e que vi r i a 

f'uturament.e quando o preço necessitasse ser reajust.ado para 

cima. Um caso t.lpico de int.ervenção governamental que pode 

originar t.r ansmi ssão assi mét.r i ca de preços é o do 

t.abeIament.o de preço ao varejo. Nesse caso, os aCl~éscimos 

de preços teriam dif'icuIdade de serem transmi tidos. Se os 

consumidores f'orem organizados. eles podem prolestar quanto 

aos acréscimos de preços. o que levaria à transmissão mais 

intensa de decréscimos. 

No caso de produtos pereci vei s. WARO (1982) 

estudou a assimetria entre at.acado e varejo para diversas 

hortaliças nos Est.ados Unidos. Verif'icou que os decréscimos 

de preços eram transmitidos com intensidade maior que os 

acréscimos. provavelment.e pelo medo que os varejistas 
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t.eriam de ficar com o produt.o encalhado caso promovessem 

elevações bruscas de pr~ços. 

KINNUCAN & FORKER (1987) est.udaram assimet.ria 

num mercado bast.ant.e oligopolizado: o mercado de lat.icinios 

(part.icularment.e: leit.e, mant.eiga, queijo e sorvete). 

Verificaram que a elast.icidade de t.ransmissão para 

acréscimos nos preços ao produt.or foi 16% a 238% maior que a 

correspondent.e elast.icidade para decréscimos de preços ao 

prod~t.or, dependendo do produto considerado. 

A i mport.ànci a de est.udos desse ti po est.á 

na possi bi 1 idade de uma pr evi são mai s segur a sobr e o 

efeito de variações de preços. já que a elast.icidade 

de transmissão convencionalmente est.imada pressupõe que 

a respost.a seja a mesma, tant.o para acréscimos como 

para decréscimos de preços. Os est.udos de Ward e Kinnucan 

& Forker most.ram que nem sempre isso ocorre e que há 

necessidade de se desenvolverem outros estudos do gênero 

para out.ros mercados e para out.ras regiões. 

,. 
3.2. Modelos econonrlcos 

Nesse i tem ser ão expost.os doi s modelos que 

explicam t.eoricamente a t.ransmissão de preços em mercados 

de produtos agricolas. Inicia-se pelo Modelo de 

Gardner. que pressupõe concorrência perfeit.a a aqui11brio 
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i nstantâ.neo tanto nos mer-cados de i nsumos quanto no do 

pr-odut.o. Depois. discute-se o modelo de Heien, que baseia-se 

no de Gardner. mas avança ao admit.ir a pr-esença de 

desequil1brio no curto prazo. Ambos os modelos permit.em 

import.antes concl useíes sobl~e o comportamento de preços 

agricolas. sendo o modelo de Gardner mai s adequado 

quando a preocupação envolve per10dos de tempo 

suficient.emente grandes para que os diferent.es mercados se 

est.abilizem, enquô.nt.o que o modelo de Heien explica 

melhor alterações de curt.o prazo. most.rando o 

comport.amento dos mercados dUl~ante a fase de ajustament.o. 

3.2.1. Modelo de Gardner 

GARDNER (1975) desenvol veu um modelo est.'à ti. co 

comparat.ivo considerando um produt.o final que seria 

produzido pela combinação da matéria-prima agr-icola e do 

insumo de mer-cado, esse últ:imo representando o agregado das 

atividades de comercialização Ccom preços rel ati vos dos 

component.es const.ant.es). 

1/ Representando o pr-oduto final por x. a 

mat.éria-prima agrícola por a e o insumo de mercado por 

b. o modelo ser i a composto pelo segui nte si st.ema de 

equações: 

1/ -A descrÍ-,ao que se segue baseia-se em BARROS (1987. p. 
61-94). 
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x = f Ca.b) (3.2. ) 

x = D CPx.N) (3.3. ) 

étx 
f = 

b 
t1b 

Pb ::: Px. f b • (3.4-. ) 

0., 

ax 
f == 

(3.5. ) Pa = Px. f 
o. 

ôa 

Pb t:: 9 (b. D (3. e.) 

Pa = h (a.W) (3.7. ) 

onde, 

(3.2.) é a funç~o de produç~o da indústria (com retornos 

constantes à escala); 

(3.3.) é a função de demanda de x CPx = preço de varejo e 

N = variável exógena. que poderia ser população. por 

exemplo); 

(3.4.) e (3.5.) são condiçí:5es de maximização do lucro: pl'eço 

do fator igual ao seu valor do produto 

f1sico marginal; 

C3. 6.) e C3. 7.) são ofertas dos dois insumos. onde T e W são 

variáveis exógenas. que poderiam representar 

imposto fixo e clima. respect.ivament.e. 

Esse sist.ema é formado por sei s equaçeíes e 

seis incógnitas Cx. b, u. Px. Pu. Pb). admit.indo. em 

condiçeíes normais. uma solução única de equi11brio nos t.rês 
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mercados (de a. b e x) para cada conJunt.o de variáveis 

ex6genas (N, T, W). 

o modelo anal i sa o efei t.o de vaI' i açeíes nas 

vaI' i á vei s ex6genas (T. W e N) sobre a reI aç~o "Px/Pa" e. 

port.,ant.,o. sobre a margem reI at.,i va de comerei aI i zaç~o (/1'). 

onde: 

M' = [(Px-Pa)/Px] = 1 - (Pa/PX) (3.8. ) 

Part.,indo do pressupost.,o de elast.,icidade de 

subst.it.,uição ent.,re a e b igual a zero ( s = O). 
o.b 

supondo 

que a combinaç~o de duas unidades de b com uma unidade de a 

dá origem a uma unidade de x. BARROS (1987) apresent.,a 

graficament.,e o efeit.,o das variáveis exógenas citadas. 

Inicialmente, 
1/ 

mostra-se a obt.,enção gráfica 

da demanda der i vada de a. para que se si t.ue no mesmo 

gráfico os mercados de x e de a. o que permit.irá analisar 

os efei tos da variação na ofert.,a pr i már i a. 

primária e na ofert.a dos insumos de mercado. 

1/ 
Nos grá.ri.cos que vem o. segui.r, o , 

quantidades <absí.sso.) e _arranjado de formo. 

pont.o represente o. proporço.o de 2 uni.dades de 

unidade to.nl.o de a como de )(. No caso do. 

represent.a o preço de Z uni.dades de b, enquanto 

representam preços de uma uní.do.de de cada produto. 

na demanda 

ei.xo 

que 

b paro. 

ordenada, 

que Pa e 

das 

cada 

uma 

pb 

Px 
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Ob~enç~o gráfica da demanda derivada 

A curva de demanda pelo produto f"inal. a 

n1vel de consumidor. é denominada curva de demanda 

primária. Uma vez que o produto agrícola é utilizado como 

i nsumo na produç~o do produto adquirido pelo consumi dor 

fi nal, a curva de demanda a n1 vel de fazenda (produtor 

rural) é denominada curva de demanda derivada. mesma 

denominaç~o dada à curva de demanda do insumo de mercado. 

A curva de demanda de um produto i ndi ca o 

máximo que os consumidores estão di spostos a pagal- pat- a 

terem o direito de adquirir e consumir aquele produto. Já 

,a curva de oferta indica o va101- minimo ao qual os 

produtores estariam dispostos a produzir e a colocar no 

mercado cada volume "de produção. Assim, conhecendo-se 

as curvas de oferta dos insumos a e b (Sa e 

respectivamente), pode-·se somar verticalmente e 

Sb, 

saber 

quanto dever i a ser cobrado pelos produtores do produto 

final x a cada nivel de produção como na figura 2. 
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Figura 2 - Obtenç~o da curva de oferta derivada. 

Fonte: BARROS (1987) 

Para se obter a curva de demanda deri vada. 

assume-se conhecidas a curva de demanda pelo produto final 

CDx) e a curva de oferta do insumo b (Sb). Para cada nivel 

de produção. o máximo que se poder pagar pel a uni dade do 

insumo a (que corresponde aos pontos da curva de demanda 

derivada pelo produto agricola) será igual ao máximo que 

o mercado estará di sposto a pagar pelo produto final 

(que corresponde aos pontos da curva de demanda primária) 

menos o mi ni mo que os produtores de b aceitam para 

oferecer asse insumo Cque são os pontos da curva da ofar·t.a 

de b). Procadendo~se assim para cada uma das· combinaçôes 

poss1veis. obt.êm-se a curva de demanda derivada pelo insumo 



a. Da na ~igura 3. 

o 

Fi gUl~ a 3 - Cur va de demanda der i vada', 

Fon~e: BARROS (1987) 

x 
o 
b 
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A curva de demanda derivada por b lambém pode 

ser obli da desde que se conheça a demanda pelo produlo 

~inal Dx e a o~er~a do oulro insumo (agricola), Como. 

para a análise das margens de comercialização. o que 

in~eressa é o mercado do insumo a, o grá~ico Iundamenlal 

para análise envolvendo a o~erla e a demanda de a e a 

of'er~a e a demanda de x é moslrado na f'igura 4. A 

dif'erença de preço nos dois mercados é a margem correnle 

absol u~a (J1). 



Figura 4 - Equilibrio no mercado do bem 

matéria-prima. 

Fonte: BARROS (1907) 

final 

61 

da 

A seguir. apresenta-se o efei to teórico de 

aI ter açê:)es na demanda pr i már i a C Dx) , ofer ta Pl- i már i a C Sa) 

e oferta dos insumos de mercado CSO) sobre o equilíbrio 

dos mercados e sobre as margens de comercialização. 

IV 

Efeito de variaçao na demanda pril~ria 

Nesse caso, supê)e-se uma variação na 

variável N Cum aumento populacional. por exemplo) 

que proporcione um deslocamento da curva de demanda 

primária CDx) para a direit,a Cpara D'x). 

Com o deslocamento de Dx. Da t,ambém 



desloca-se para a direi~a (para D'a), man~endo em relação 

a D'x a mesma dis~ància vertical que mantinha em relação 

a Dx. Isso ocorre pal a pressuposi ção de proporçe5es 

Na ~igura 6 pode-se observar o eleito do 

deslocamen~o dessas curvas sobre os preços de x e de a. 

Tanto px quanto Pa sOlrem aumentos, porém, o que vai 

interessar é qual dos dois aumentará mais. 

Figura 6 - Eleito de aumento na demanda primária CDx). 

Fonte: BARROS (1907) 

Se a quantidade demandada de x aumentar 10%. 

a quanti dade demandada de a e b também aumen~a em 10%. 

Se a elasticidade-preço da olerta de 

que a elasticidade-preço da oferta de 

geralmente ocorre em casos reais. já 

a (e ) for menor 

b 

o. 

C e ). conforme 
b 

que os insumos de 
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comercialização possuem mais usos alt-ernat.ivos. os 

produt.ores de a responder~o menos ~acilment.e ao incent.ivo 

para produzir do que os de b. Como os produt.ores de x 

necessit.am de ambos insumos. Pa deverá subir 

proporcionalment.e mais do que Pb porque sua o~ert.a é menos 

elást.ica. Como Px = Pa + Pb. ist.o signi~ica que CPx/Pa) se 

reduzirá (com redução da margem de comercializaçâo) quando 

houver um aument.o na demanda. se e < e . 
a o Já se e = e . 

a o' 

Px. .Pa e Pb aument.arão na mesma proporção e CPx/Pa) ~icará 

i nal ter ado. 

Essas conclusBes foram t.iradas supondo-se 5
0b 

= o. Caso Sao seja maiol' que zero, com o aument.o 

inicialment.e maior em Pa haverá subst.i t.uição de a pOl~ b. 

~azendo com que a relação Pa/Pb não seja t.âo alt.a quant.o 

ser i a no caso de 5 
ao 

t-ambém nesse caso, 

sit.uação ant.erior. 

= o. Apesar da mar gem di mi nui r 

essa diminuição será menor que na 

Out.ra conclusão que esse modelo permit.e. é 

sobre a variação na parcela do produt.or agricola no 

dispêndio do consumidor C a. Pa/x. Px) . Quando 5 ao < 1, 

ocorre um aument.o na parcela do produt.or quando aument-a a 

demanda primária. já que o aument.o de Pa/Pb mais que 

compensa a diminuição de a/b (numa si t.uação ext.rema. se 

S ao fosse zero. Pa/Pb aument.aria e a/b não se aI t.er al~ i a) . 

Quando S ao ) 1. a diminuição de a/b mais que compensa o 
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aumen~o de Pa/Pb. o que proporciona uma redução na parcela 

do produ~or agricola para aumen~o na demanda pri mária. 

Finalment.e. quando s 0.0 é exa~amen~e igual a um. a parcela 

do produ~or não se al~era com variaç~es na demanda primária. 

,.,. 
Efeito de variaçao na oferta prinária 

Supondo uma redução na ofert.a de 

ma ~ér i a -pr i ma agr 1 col a. devi do a uma aI ~er ação na val~ j á vel W 

Cfenómenos climáticos. por exemplo), o efeit.o será o 

deslocamen~o da curva de ofert,a do produt.o agricola 

(ofer~a primária), Sa, para a esquerda. Com isso. a 

curva de ofert.a do produt.o final CSx) t.ambém se desloca para 

a esquerda, mant.endo a mesma dist.ância vert.ical em relação à 

ofert.a primária. 

Novament.e. t.an~o Px como Pa aumenlam (vide 

figura 6). cabendo a dúvida sobre qual dos doi s 

aumen~a mais. Como a quant.idade ofert.ada de x di mi nui. • 

diminuirá ~ambém a procura por b fazendo com que Pb se 

reduza. Assim. Pa t.enderá a aument.ar mais que Px, provocando 

redução em Px/Pa (e. consequen~emen~e. na margem de 

comercialização). 

Gardner demonst.ra t.ambém que. caso S ao seja 

maior que zero, o efeit.o dessa possibilidade de 

subs~ituição será at.enuar as variaç~es nos preços. Logo, 

a subs~i~uição de a Cque ~eria preço maior) por b faria 
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com que a margem sofresse uma redução menor. 

L-________________ ~~~~-----------~ .. 
Q 

Figura 6 - Efei~o da variaç~o na oferta primária CSa). 

Fonte: BARROS (1987) 

Da mesma for ma que no caso de var i aç~:o na 

demanda primária, o modelo demonstra que • se houver redução 

na oferta de a, a parcela do produtor agrícola aumenta se 

Sab < 1 e diminui se sab > 1. 

Efeito de variaç;o na oferta de insumos de mercado 

Uma redução na oferta de insumos de mercado 

(Sb). devido a uma variação em T (aumento de impostos. por 

exemplo), provocará um deslocamento para baixo da demanda 

der i vada do produto agr i col a (já que a e b s~o usados em 

proporção fixa) e para cima da oferta do produto final x 



(figura 7). 

x 
o 
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Figura 7 - E:feit.o da varia.ç~o na oferta de insumos de 

mercado CSb). 

Fonte: BARROS (1987) 

Dessa forma. Pa cai e Px aumenta. Jazendo com 

que a margem aumente. Também nesse caso. s ab tem papel 

moderador. induzindo a uma elevação menor na margem se for 

maior que zer'o. 

'" Efeito das variaçoes nas variáveis ex6genas sobre a 

'" 1/ elasticidade de transmissao de preços 

1/ 
A 

produlo no. 

representada por: 

Gardner analisa também o efeito de 

~ 

el.ast.i.ci.dade de transmi.osao de 

fazenda e o produto fi..nal no 

li: = <8Px/8Pa>. (Pa/Px) 
Px,Pa 

pres::os 

varejo 

variaçe5es 

entre o 

pode ser 
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na of'ert.a primária (Sa). na demanda primária (Dx) e na 

of'ert.a dos insumos de mercado (Sb) sobre a elast.icidade 

de transmissão de preços ent.re o produto na fazenda e o 

produto f'inal ao consumidor. 

Concl ui que. para e a < e
b 

(caso normal). um 

acréscimo na demanda de x :fará com que Pa aumente mais que 

Px, o que implica em elasticidade de transmissão de preços 

menor que a unidade. 

Para t..tma redução na of'erta primária (Sa). Pa 

t.enderá a aumentar mais que Px. o que implica em 

elasticidade de transmissão de preços t.ambém menor que um. 

Caso ocorra uma alteração em 5b de tal forma 

que Pb at..lment.e, Px aument.ar á e Pa di mi nui 1- á, or i gi nando 

elast.icidade de t.ransmissão de preços negat.iva. 

A importância dessas conclusôes sobre o 

comport.ament.o da elast.icidade de t.ransmissão de preços é 

que, sob cert.as condições (produção com proporções fixas e 

variações de preços or i gi nadas ao ni vel de of ar la) • é 

válida a seguint.e relação: 

"Qa,pa = "Q • 
x,Px 

e 
Px,Po. 

(3.9. ) 

onde. o primeiro termo é a elast.icidade-preço da 

demanda derivada. o segundo é a aI ast.i ci dade-pr'eço da 

demanda primária e o terceiro é a elasticidade de 

transmissão de preços entre o produto agrícola na f'azenda 
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e o produ~o final no varejo. 

A~ravés dessa relação. é possivel. desde que 

se disponha da elas~icidade-preço da demanda ao consumidor e 

da elas~icidade de ~ransmissão de preços en~re produ~or 

e varejo. deduzir a elas~icidade-preço da demanda 

deri vada. será possivel fnferir sobre a relação 

en~re o preço do produ~o agricola na fazenda e a 

quan~idade demandada do mesmo. 

~ 

Resumo das conclusoes do modelo de Gardner 

a) Qualquer event.o que aument.e Da tende a reduzi r a 

margem percen~ual de comercialização [(Px-Pa)/Px), desde que 

e
b 

> e . 
a' 

b) qual quer even~o que aumenta Sa t.ende a aument.ar a 

margem de comercialização; 

c) eventos que aument.am Sb ~endem a reduzir a 

margem de comercialização; 

d) um acréscimo na margem provoca uma redução na 

parcela do produt.or agricola se s < 1 e acréscimo se s >1-
ab ab • 

e) a demanda de produ~os agricolas será. em geral. 

menos preço- elástica ao nivel do produtor do que ao nivel 

de varejo Cou seja. geralmen~e a elasticidade de transmissão 

de preços en~re produtor e varejo será menor que um), 
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3.2.2. Modelo de Helen 

Como foi dito no inicio desse sub-item, HEIEN 

(1980) desenvolveu um modelo procurando explicar o 

comporlamento dos mer-cados agr- i col as no per iodo 

inler-mediário enlre duas siluações de equilibrio. Esse 

periodo de desequilibrio durante o processo de ajustamento 

dos 

das 

mercados ocorre em função da não 

informações, das 

dessas decodificação 

dificuldades de ajuste 

diferentes 

i nformaçêSes 

às novas 

decodificação das informações do mercado. 

fluidez perfeit.a 

velocidades de 

e das própr-ias 

condiçê'5es após a 

Dados os diferent.es objelivos analiticos dos 

dois modelos cilados. percebe-se que eles podem ser usados 

conjuntamente nas análises de preços agricolas. sendo o de 

Hei n mai s apr opr i ado par a anál i ses de c ur to-pr azo e o de 

Gardner para analisar- periodos maiores de lempo. 

o modelo 

Em seu modelo. Heien apresenta equações de 

oferla e demanda para o mercado de um produto agricola 

nos niveis de varejo. at.acado e produtor rural (produto 

agricola propriamente dito), diferenciando-se do modelo de 

Gardner pela exclusão do mercado de insumos de 

comerei ai i zação. Essas equações são descritas a seguir: 



Varejo 

demanda (alimen~o p~on~o pa~a consumo); 

Rd = quan~idade demandada ao varejo; 

r = preço no varejo; 

y = ~a~ores ex6genos ~al com renda. 

oferta: R = h (r,w.z). 
s 2 

onde: 

R = quan~idade oferecida pelo varejis~a; 
s 

w = preço ao atacado; 

60 

h (1~. y). onde: 
i 

z = preços de ou~ros fa~ores de produção (~ais como 

serviços de comercialização). 

At.acado 

demanda: onde: 

W
d 

= quan~idade demandada ao nivel de a~acado (demanda 

do varejist.a pelo produ~o do a~acadis~a). 

oferta: W = h (w,f,x). onde: 
a 4. 

w 
s 

= quan~idade oferecida pelo a~acadis~a; 

f = p~eço do produto agricola na fazenda; 

x = outros custos do a~acadista. 

Produtor Rural 

demanda: Fd = h!SCw,f.x.). onde: 

Fd = quantidade demandada do produ~o agricola ao nlvel 

de produ~or rural. 



oferta: F
s 

= h
6
(f) 

F :::: quan~idade de produ~o agrícola oferecida 
s 

produtor rural. 
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pelo 

A principal diferença desse modelo em relação 

ao de Gardner (al ém da excl usão do mercado de i nsumos de 

comercialização) está em não assumir igualdade entre oferta 

e demanda em ~odos os niveis de mercado. ou seja: R ;r.R • 
d s 

W;r.W e F;e.F. 
d s d s 

Heien assume essa desigualdade em função da 

observação das vari ações que ocorrem no ni vel de estoques 

nos diversos mercados. Se ofel-ta e demanda sempre se 

igualassem em todos os niveis de mercado. o vol ume de 

estoques em cada ni vel dever i a permanecer constante ao 

longo do tempo. o que não ocorre na prá~ica. 

Para fechar o modelo em termos de igualdade' 

entre equações e incógnitas. o autor apresenta mais três 

equações, as quai s expressam os preços como funções do 

excesso de demanda: 

sistema 

r = h CRd-R ) • 
7 s 

W :::: h (W -W) e 
9 d e 

f :: h CF -F ). 
$> d s 

Heien observa que, para alguns niveis do 

de distribuição de alimentos, relações de excesso 

de demanda como as anteriores são inapropriadas. 

Particularmente, isso se veri fica para o caso do varejo. 
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Nesse ni vel. a ausênci a de agentes que operem com grande 

quantidade de produtos (como leiloeiros), os quais poderiam 

iniciar a mudança requerida para levar o estoque não 

planejado (Rd-R<;,? a zero; e a dificuldade de se cont.rolar e 

ajustar constant.ement.e os preços dos produt.os agricolas 

devido ao grande número de produtos comercializados pelos 

supermercados, tornam impossivel o ajuste imediato dos 

preços em f'unçâo do excesso de demanda. 

Por isso. Heien af'irma que "uma t.eoria 

opera.cionalmente lnais realista considera qUê o gerente da 

f'irma varejista aplica uma mal~gem sobre os cust.os paI-a 

cada produto como regra para chegar ao preço. Esta noção 

de determinaçâo. do pl-eço pela margem é razoável quando 

observada pelo ponto de vist.a do gerente de um equipamento 

varejista. Mudanças de preços no próximo estágio 

imediatamente inf'erior podem ser pensados como 'sinais', os 

quais outros agentes podem receber" Cp. 11). Heien observa 

ainda que é reduzida a possibilidade de dif'erentes agentes 

t.omarem decisões muito dist.int.as, vist.o que todos os agentes 

recebem o mesmo si 1'10.1. 

o autor demonstra ainda que seu modelo é 

consistente com a teoria econômica. 

constante à escal a (assumi do também 

:funç~o de cust.o da firma varejist.a C 

ser escrita como: 

Assumindo ret.orno 

por Gardner) 

= h CR .w.z) pode 
10 s 



C :::: h ("". z) R . 
10 s 

Logo, o custo marginal 

Como em condiçê5es 

aR 

competit.ivas 
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:= h (w,Z). 
10 

o cust.o 

marginal é igual ao preço. t.em-se: 

r :::: h (w,z) (3.10.) 
10 

Assumindo que, para cada unidade de produt.o. 

insumos são requeridos em "proporçê5es fixas" (pressupost.o 

bast.ante próximo da realidade no curto-prazo), a função de 

produção básica do modelo será a função de Leontief: 

R == min CW/a • Z/a) (3.11.) 
. 1 2 

A qual tem. para retornos constant.es à escala 

C :::: (a w -I- a z) R 
i 2. 

como função de custo. Assim, 

em condiçBes compet.itivas: 

r :::: a IN + a z. (3.12.) 
i 2 

As funçBes de demanda de insumos associadas 

serão: 

W=aR.e 
i 

Z :::: a R. 
2 

Esse tipo de análise é adequada para per10dos 

curtos de tempo porque a função de Leontief pressupê5e 

elasticidade de subst.it.uição ent.re os insumos W e Z 

igual a zero. Isso é verdadeiro porque no curto-prazo 
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a tecnologia. portanto a relação entre os insumos. 

não pode ser aI ter ada em função das var-iaçêSes nos 

preços. No entanto. Heien apresenta também a 

aI ternati va de trabalhar com elasticidade de 

substituição constante e diferente de zero, o que poder i a 

ser feito com o uso da conhecida f'unção CES. 

Part,indo de (3.12.) como uma ótima politica 

de preços para firmas com tecnologia de Leontief 

(proporçôes fixas entre os insumos) e retorno constante à 

escala. o autor inclui a polilica de "estoques como 

elemento capaz de registrar o desequilibrio no curto-prazo. 

Para simplificação, passa-se agora a considerar apenas 

dois niveis de mercado. varejo e produtor rural. A oferta 

ao varejo será dada por: 

R = min C F/a 
1. 

Z/a ). 
2 

o preço ao varejo será: 

r, - a.f + a ~z 
~ 1. l 2 t 

e a demanda derivada será, 

= a . R
S 

• 
1. t 

a >0. 
1 

A demanda ao varejo será: 

=0(. +0( r 
o 1. l 

e a oferta ao nivel de fazenda: 

O(. <O 
1. 

(3.13. ) 

(3.14.) 

(3.15.) 



Os preços ao 

y>O. 
i 

nível de 
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(3.16.) 

produt.or rur aI 

são inst.ant.aneament.e det.erminados pelo excesso de demanda. 

(1 >0. o (3.17.) 

onde, bft. = variação no preço ao nível de produt.or rural. 

Como o preço ao varejo é dado por (3.13.). a 

variável que rest.a a ser cont.rolada pelo varejist.a é a 

quant.idade oferecida no período t. Desde que a demanda 

pode mudar (mudança em Ol ). 
o a fi rma não pode prever com 

cert.eza quant.o serâ demanda.do. Assim. uma paI i t.i ca út.i 1 

seria igualar a ofert.a no periodo corrent.e com a demanda do 

período passado. ou seja: 

(3.18.) 

Com essa últ.ima relação. o modE?]. o di námi co 

encont.ra-se complet.o. Combinando-se essas relaç~es. pode-se 

compreender como ocorre o ajust.ament.o em um mel-cado descri t.o 

por esse modelo. 

Dado. por exemplo. um aument.o na demanda ao 

varejo. os est.oques diminuirão mais do que era esperado, 

mas os preços não se alt.eram nem no varejo nem ao nivel 

de produt.or rur aI. No inicio do per1odo seguint.e, a 

ofert.a do varejist.a aument.ará seguindo a regra (3.18.), ou 

seja. os varej i st.as aument.arão sua ofert.a no periodo t 

para at.ender o aument.o da demanda veri.ficado no periodo t-1. 
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o aumenlo na ofer"ta ao va.rejo será lransmi lida ao produtor 

alravés da regra (3.14.), e os preços em ambos os niveis 

aumenlarão seguindo (3.17.) e (3.13.). O aumenlo no preço ao 

varejo vai diminuir a quanli dadO' demandada nesse ni val 

[alravés da regra (3.15.)), o que f'ará com que os esloques 

do varejisla lornem-se maiores do que esses espel'avam. 

Esse aumenlo no volume de esloque sinaliza para diminuição 

das compras junlo ao produlor rural e o processo conlinuará 

alé que preço e quanlidade encontrem seu novo equilíbrio -

supondo que a sol ução seja est,ável. 

Heien demonslra ainda que o modelo dado pelas 

equações (3.13.) a (3.18.) pode dar origem a soluç~es 

eslávei s e que para essêt.s sol uçêíes esláveis a regl'a ólima 

de delerminação de preyo é aquela dada pela equação (3.13.). 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Objetivos 

o objetivo geral dessa pesquisa é explicar o 

funcionamento do mecanismo de transmissão de preços no 

mercado de soja em grão e derivados. Com o conhecimento das 

relaçôes entre os preços nos vários ni veis desse mercado, 

pretende-se fornecer subsidio para a análise dos resultados 

das politicas comerciais que foram implementadas entre 1982 

e 1989. 

Assim, buscou-se fornecer evidência empirica 

sobre os efei tos das var i açôes de preços nos niveis 

lideres (que iniciam as variaçeles) sobre os preços nos 

demais niveis de mercado da indústria da soja. Esses efeitos 

foram mensurados através das elasticidades de tr-ansmissão de 

preços, tendo sido ainda testada a existência ou não de 

assi )"aetr i a nesse processo de 'Lransmi ssão. 

Inicialment.e procurou-se verificar se havia 

alguma relação de lidet-ança-preço entre os preços de 61eo. 

farelo e grãos no mercado de e>.rport.ação. Em função do 
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resul~ado da análise acima. duas possibilidades se abririam: 

a) ca.so houvesse um preço-lider. esse seria r'elacionado com 

o preço do gr~o ao n1 vel de produt.or e com o preço dos 

derivados processados ao a~acado~ b) na auséncia de 

liderança-preço. os preços dos t.rés produ~os no mercado 

in~erno seriam relacionados com os 'preços das mesmas formas 

no mercado de expor~ação. ou seja. grãos com gr-ãos. ó1. eo com 

óleo, e 1'al'elo com farelo. Tendo sido verificada a maneira 

como os preços ext.el-nos se relacionam com os domést.icos, 

procurou-se ~est.ar o sen~i do de causa,l i dade e est.i mar as 

elast,lcidades de t.ransmiss~o de ,preços ao nivel de mercado 

interno. Assim. foram relacionados preço do grão ao produt.or 

com preço do farelo ao at.acado; preço do grão ao produlor 

com preço do óleo ao a~acado; e preço do óleo ao a~acado com' 

preço do 61eo ao varejo. 

<i 

Após veriíicar-se o sent..ido de t.ransmissão d~) 

preços e a int.ensidade das t.ransmiss(')es, ~est.ou-se a 

assimetria dessas. estimando-se elast.icidades de 

t.ransmissê5es de acréscimos e de decréscimos de preços onde 

havia-se v • .7riíicado assimetria. 

4. 2. Hi p6teses 

As carac~erlst.icas est.rut.urais do mercado da 

soj a. descr i las anteriormente, bem como as concl useies 



69 

derivadas dos modelos explicii:-ados. rornecem subsidios 

para as definições de algumas hipói:-eses lesi:-adas nGssa 

pesquisa. 

Uma das principais caraci:-erisi:-icas da soja é 

sua relação com o comércio i ni:-ernaci onal . Tal relação 

deve provocar a influência múlua eni:-re o prl""ço 

safra i ni:-er naci onal e o preço domési:-i co. Quebra da 

br asi 1 ei ,- a. ou produçâo de uma supersafra. devem afetar as 

colações exi:-ernas e os preços domési:-icos. Assim. dada a 

facilidade de lransmissâo das inrormações; n~o seria 

d.i f'i ci 1 que a cotaçâo em Chi cago var- i asse ant.es dos (ou 

conjunt.ament.e com os) preços domési:-icos. 

Variações na saf'ra mundial Cprincipalmeni:-e 

dos Estados Uni dos, que é o maior produt.or) provocam 

var i ações nas cotações das BoI sas , as quai s t.endem a ser 

i:-ransmitidas ao mercado int.erno brasileiro. 

causalidade 

domési:-ico. 

Logo, é 

do preço 

razoável esperar um sent.ido de 

de expor laçâo para o preço 

Essa úllima hipót.ese deriva-se i:-ambém da 

maior liberdade que o mercado da soja desfrut.ou no pertodo 

aqui anal i sado. No periodo ani:-er10r, pari:-icularmente na 

década de 1970, a drási:-ica ini:-erferéncia governament.al no 

selor permi li u uma grande independênci a ent.re os pl-eços 

internos e os externos Ccomo conslataram WILLIAMS 
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THOMPSON~ 1988). No ent.ant.o. a maior liberdade comercial da 

década de 1980 deve t.er alt.erado esse quadro possibili~ando 

a int.ernalização das variações dos preços de export.ação. 

A maior liberalização do mel~cado pode t.er 

levado ainda a uma t.l~ansmissão mais que propor"cional das 

variaçeles dos preços ext.ernos pal~a os int.ernos. Isso. devido 

a urna possivel rigidez no cust.o de export.ação. Se os custos 

de export.ação f'orem aproximadament.e f'ixos. a elast.icidade de 

t.ransmissão ent.re preços ext.ernos e int.ernos pode ser maior 

que urn (como ver i fi cou BARROS, 1986, t.rabalhando com 

dados agregados). 

Com relação aos preços int.ernos, a variação 

pode se iniclar ao ni vel de produt.or ou ao 1''11 vel dE>' 

at.acado. Variaçeles ao nivel de consumidor 
,-

são pouco 

provávei s pai s o óleo (único produt.o do complexo 

vendido ao varejo), por suas característ.icas de 

essencialidade, deve apl-esent.ar baixas elast.icidades preço e 

renda da demanda. 

Iniciando ao nivel de produt.or 

(principalment.e para choques de ofert.a) ou ao at.acado (pelo 

maior acesso às informaçôes e pelo maior poder de mercado). 

a variação de preço tenderia a ser repassada ao 

do óleo at.ravés da aplicação de um markup sobre os cust.os 

de produção. 

Esse markup. no ent.ant.o. pode não ser 
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constante. originando t.r ansTlÚ ssão assimétrica de preços 

entre atacado e varejo e entre produtor e atacado. o 

poder de mercado das empresas pode permitir um aumento do 

markup quando os preços se reduzem ao nivel de produtor 

(num ano de super-safra. por exemplo). surgindo nesse 

caso maior transTlÚss~o de acréscimos de preços 

Já a intervenção governamental 

(pr i nci pal mente no caso de t.abel amento ou congel amento de 

preços ao varejo) pode provocar uma redução do markup em 

periodos de elevação do preço ao produtor. Nesse caso, os 

decréscimos de preços poderiam ser transmitidos mais 

intensamente que os acréscimos. 

Out.ro possl vel ponto de assimetr"ia ocorre 

entre os preços ext.ernos e os domésticos. As barreiras" 

comerciais do Brasil podem dificultar a importação quando o 

preço externo for mai s bai xo que o i I)"Lerno. fazendo com 

que a queda do preço de exportação seja transrrdtida 

internament.e de forma um tanto quant.o amortecida. POl- outro 

lado. as pollt.,lcas de export.ação e de estabilização de 

preços criar am di ver sas vezes uma série de bart-ei r as à 

exportação (pr 1 nci pai ment.e par a 61 €lO e farelo. no primei ro 

caso devido ao cust.o de vida e no segundo pal-a at.ender 

reivindicaçôes de avicultores) quando o preço de export.ação 

subiu demasiadamente. Isso pode ter levado a um 

amortecimento na transmissao de acrésci mos de preços 



72 

de exportaç~o, Se prevalecer o primeiro efeito. os 

acréscimos nos preços ext..ernos serão transmitidos 

i nternamente com i ntensi dada mai 01- que os decrésci mos, Se 

prevalecer o segundo. a assi metr i a será no sent.ido 

oposto (deve-se lembrar. no entanto. que o controle 

excessi vo sobre as export.açe5es não vigorou no pel'lodo 

analisado), 

4.3. Dados Básicos 

Para estudar a transmissão de preços na 

i ndústr i a de soj a houve a necessidade de se de!'! ni r as 

regie5es de pt-odução e consumo . a ser em anal i sadas, A 

regi ão de consumo consi der ada é a ci dade 

(maior centro consumidor do pais) para óleo de soja, e a 

região de Campinas (SP) para consumo de f'arelo de soja 

(principal produtol-a de f'rango do Estado de São Paulo), As 

unidades var"ejistas mais relevantes no consumo de óleo em 

São Paulo são os supermercados. sendo esses abast.eci dos 

geralmente pelas indústrias de processamento. As unidades 

que abastecem os produtores de frango t.ambém são as 

indústrias de transf'ormação. Ao nlvel de produtor. será 

considerado apenas o Estado de São Paulo. apesar da 

importância que outros Estados têm no abasteciment.o do 

mercado paulist.a. 

Os preços do óleo ao atacado considerados 
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s~o os fornecidos pelo Inst.it.ut.o de Economia Agricola 

ClEi\) da Secret.aria de Agricult.ura e Abast.eci.ment.o de São 

Paulo. correspondent.es ao 

at.acadist.a de São Paulo 

preço ao 

capit.al. 

nivel de 

Apesar 

mercado 

de os 

supermercados se abast.ecerem predominant.ement.e nas firmas de 

processament.o. o pl~eço no mercado at.acadi st.a dá uma 

indicação do preço pago pelos varejist.as. 

Os preços ao at.acado do farelo de soja 

ut.ilizados são os fornecidos pela Associação Brasileira das 

Indúst.rias de Óleos Veget.ais CABIOVE). para as indúst.rias 

de processament.o da região de Ca~pinas. 

Para o mercado varejista. os preços 

referem-se majorit.ariamente aos supermercados da capital 

paulista. sendo coletados pela Superintendência Nacional de 

Abast.ecimento CSUNAB). 

fornecidos 

preços de 

Os preços ao ni vel de produtol- são os 

pelo IEA para o Est.ado de São Paulo e os 

exportação foram j:'or neci dos pela ABIOVE. 

cor respondendo à cot.ação da Bolsa de Chicago somada ao 

prêmio. 

o pel-iodo em análise vai de fevereiro de 1982 

a novembro de 1989. num t.ot.al de 94 dados mensais de preços 

para cada nivel de mercado. o deflat.or usado. 

necessário. foi o índice Geral de Preços CIGP) 

int.erna da Fundação Get.úlio Vargas CFGV). 

quando 

demanda 
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4.4. Métodos Economélricos 

Foram realizadas as seguintes análises: 

1- Det-erminaç~o do Preço lider de exportaç~o através de 

testes de causal idade entre: pr aço do 61 eo e pr eço do 

grão; preço do 61eo e preço do farelo; preço do gr~o e 

preço do farelo. 

2- Determinaç~o da relaç~o causal, estimativa da 

elasticidade convencional de transmissão de preços, t.este de 

assimetria e est.imativa das elasticidades de transmissão de 

acréscimos e de decréscimos de preços (caso tenha sido 

verificada assimetria) entre: preço de expor-tação e preço do 

grão ao produtor; preço de exportação e preço do farelo no 

atacado; preço de export.aç~o e preço do 6leo no atacado. 

3- Determinação da relação causal, estimati va da 

elasticidade convencional de transmissão de preços, teste de 

assimetria e estimat-i va das elasticidades de transmiss~o 

de acrésci mos e de decréscimos de preços (caso tenha sido 

constatada assimetria) entre: preço do gr~o ao produt.or e 

preço do 6leo no atacado; 

do farelo ao atacado. 

preço do grão ao produt.or a preço 

4- Determinaç~o da relaçâo causal, esti mat.i va da 

elasticidade convencional de t.ransmiss~o de preços, teste de 

assimetria e estimat.iva das elasticidades de transmiss~o 

de acréscimos e de decréscimos de preços (caso t.enha sido 

verificada assimetria) ent.re: preço do 61 eo ao at.acado e 
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preço do óleo ao varejo. 

Os métodos econométricos que f'oram empregados 

consislem na realizaç;:Xo de leSles de causalidade de Sims, 

estimativa das elasticidades de transmissão de preços 

(conforme será vislo mais adianle) e testes de assimetria 

de Houck. 

4.4.1. Teste de causalidadei
/ 

o teste r eal i zado basei a-se no procedi menlo de 

Sims. Já descr i to anter i Ol~ menle. A seguir. para uma 

exposição mai s delal hada do .método, estão as duas 

equaçê5es do lesle de causal idade enlre o preço ao 

produtor e o preço de exportação de soja em grão: 

Ppex 
l 

Ppro 
t 

+ 

1/ 

::: O( + ex Ppro 
o i l 

01.. D. 
4J J 

+ 

:: /30 
+ /3

1 
Pex 

l 

.!1 [54j D. + 
J 

J:::1 

Os procedimentos 
"softvare" Rata <DOAN 8< 

0(. 

O( T 
5 

12 

... \~1 

/35 
T 

Z\, 

+ 

Ppro 
l+i. 

(52í. Pex 
t+\. 

+ e 
2t 

econométrLcoe aao 
LITTERMAN,19S7). 

+ 

O( 
3k 

12 

2 k:::i 
(3ak 

realLzadoa 

PPI'O 
t--k 

(4.1.) 

Pox 
t.-k 

(4.2. ) 

ah'avée do 
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Onde: 

Pax - logaritmo do preço nominal de exportação de soja em 

grão; 

Ppro - logari tmo do preço nominal ao ni vel de produtor; 

D. variáveis binárias para controle dos efeitos de 
J 

sazonal idade; 

T variável tendência; 

C!. o Ol • Ol. • Ol k' Ol . e C!. 
i 21. 3 4J 5 

E:: 
2l 

parâmetros estimados na 

equação (4.1.); 

parâmetros estimados na 

equação (4.2.); 

erros aleatórios. 

Ao se estimar as equações (4.1.) e (4.2.) 

par a real i zar o teste de causal idade. aI guns cui dados '.:,levem 

ser tomados. Os principais deles são: a eliminação da 

autocorrelação entre os residuos das regressBes e a 

definição do número de defasagens futuras e passadas que 

devem ser usadas nas equações (4.1.) e (4.2.) (no exemplo 

apresentado, usou-se 12 defasagens futuras e 12 passadas). 

Esses assuntos serão t.ratados mais adiante. 

Após el i mi nar a autocorrelação entre os 

reslduos. as hipóteses de nulidade testadas serão: 

C!. =Ol :: :: ()( == O Cna equação 4.1.) e 
Z i 2 Z 2 12 

::: n = O 
1"2 12 

(na equação 4.2.). 
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Se as duas hipóteses forem reJeltadas 

ler-se-á relaç~o bi-causal. se ambas n~o forém reJéiladas 

ler-se-á ausência de causalidade, se a primeira hipótese for 

rejei tada e a segunda não. a causalidade será de Pex para 

Ppro e. f i nal mente, caso a primeira hipótese n~o seja 

rejeitada e a segunda seja. a causalidade será de Ppro para 

Pex. 

Para testar essas hipóteses utiliza-se a 

estalist.ica F. est.imando-se seu valor pela fórmula que vem 

a seguir para as equaçeíes (4.1.) com e sem vari ávei s 

fut.uras e (4.2.) com e sem variáveis futul~as. 

CSQRr - SORu) / Cq - p) 

F :: 

SQRu / Cn - q) 

Onde. SQRr :: soma dos quadrados dos 

residuos da equação com reslrição (sem valores fut.uros); 

SQRu = soma dos quadrados 

restrição (com valores 

dos res1duos 

fuluros)~ q 

da equação sem 

:: número de 

parâmetros estimados na equação sem restrição; p :: número 

de parâmetros estimados na equação com restrição; n 

número de observaçôes. 

Voltando à questão do número de defasagens. 

SIMS (1972) usou em seu lesle quatro valores fut.uros e oilo 

passados (mesmo número de defasagens usadas por BURNQUIST, 
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1986; BARROS & MARTI NES FÇ?~ 1987; MARTINES F~~ 1988; 

entre outros). No entanto. não existe um número que se possa 

dizer per~eito. Sims argumenta que o número de valores 

~uturos e passados deve ser "generoso" o su~iciente para 

permitir a captação do sentido de causalidade pelo teste. 

porém não tão elevado que venha a Causal- problemas de 

multicolinearidade. Outra questão importante quanto ao 

número de de~asagens. é que a assimetria entre valores 

~uturos e passados pode vi r a afetar o resul tado do t.est.e 

CFEIGE & PEARCE~ 1979). 

Assim, nessa pesquisa procurou-se ut.ilizar um 

número um pouco maior de defasagens. dist.ribuídas de maneira 

simétrica ent.re valores futuros e passados. No caso. 

est.imou-se equaçBes com doze variáveis fut.uras e ""doze 

passadas (conforme foi feito por BARROS~ 1988; e por AGUIAR 

& BARROS~ 1989). 

A segunda quest.ão. a da aut.ocorrelação ent.re 

os residuos das regressBes. apresenta também problemas para 

a realização do teste de causalidade. 

Diz-se que exist.e autocorrelação entre os 

residuos (ou cOri-el ação serial. ou 

aut.orregressivas. t.odos sinônimos) quando 

per t. Ul- b3.Ç f)0S 

o efeit.o da 

pert.urbação num periodo afet.a o periodo seguint.e. Esse 

pr obl ema é comum quando se t.r abal ha com sér i es t.empor ai s • 

sendo t.ant.o mais provável quanto mais curt.os forem os 

periodos de observaçBes indi viduais (mais provável. por 
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exemplo. para dados mensais do que para dados anuais), 

importante detectar a presença de 
. 

autocorrelação entre os residuos pelos ef'eitos que essa pode 

causar no caso de se usar os esti mador es convenci onai s 

(mini mos quadrados) dos parâmetros das eqt..laçeies. Em 

presença de autocorrelação entre os- residuos. os estimador-es 

de mini mos quadr-ados dos coef'icientes da r-egr-essão 

apr-esentam ainda algumas das pr-opriedades desejadas: são 

não tendenciosos e consistent,es. ~endo porém não eficientes 

e não assintoticamente eficientes. 

o problema maior, OCOl-re na execução dos 

lestes de hipóteses, quando são necessárias as estimativas 

das variâncias dos parâmetros. Ao contrário do que ocorre 

com as estimativas dos coeficientes de regressão. as' 

estimativas das variâncias desses coeficientes são 

lendenci asas. KMENTA (1988~ p.331) a1'irma que a 

tendenciosidade das variâncias dos parâmetros "implica que. 

quando as perturbações são autor egressi vas • as 1'6r mul as 

convencionais para se efetuar- testes de si gnl 1'1 cànci a ou 

construi rmos C si c) i nterval os de con1'i ança com reI ação a 

coef"icientes de regressão levam a resul tados incorretos, 

Isto é. as regiões de aceitação e inlervalos de confi ança. 

calculados serão maJs estreitos ou mais amplos do que os 

corretos, dependendo de ser positiva ou negativa a 

tendenciosidade da estimativa da vari ânci a", 

No caso do leste de causal idade, usa -se o 
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~es~e F (conÍorme Íoi descri~o). sendo que o resul~ado do 

~es~e dependerá do sen~ido de ~endenciosidade da variância. 

Caso a ~endenciosidade superestime a variância dos 

coeÍicien~es ÍU~U1-0S das duas variáveis. haverá uma 

~endência maior de se rejeitar a presença de causalidade. Em 

caso de subestimação da variância, ~estes que deveriam 

apon~ar ausênci a de causal i dade tendem a mostr ar r el ação 

bi-causal. 

Para eliminar a autocorrelaçâ':o entre os 

resíduos. SIMS '(1972), propõe o uso de um Íi1tro de segunda 

ordem do tipo: 

onde: 

K = 0.75; e L é o operador de deÍasagens. 

Sims aÍirma também que a eÍ i d, ênci a da 

Íiltragem pode nâ':o sel- captada com o uso do teste de 

Durbin-Watson. vist.o que a autocorrelação remanescente pode 

ser de uma ordem superior a um. Nesse caso. uma maneira de 

se testar a presença de autocorrelaçâ':o seria através das 

propriedades autorregressivas 

explicará mais adiante. 

dos residuos. conÍorme se 

Em relação à Íiltragem proposta pOI' Sims. 

Mehra. citado por BISHOP (1979,. p.3). discorda do uso de um 

f'iltro ad hoc e aÍirma que o Íillro que elimina a 

autocorrelação para a y f~X~. é 

necessar i amente eÍ i ci ente para aI i roi nar a autocor r (':11 ação 
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para X = f~Y). Assim. Mehra prop~e um mét.odo exper i ment.al 

para definir os valores de K. 

Out.ra maneira de se fil 'lrar as variáveis 

quando exist.e au'locorrelação ent.re os residuos, 

apresen'lada por BISHOP C 1 979). é o mé'lodo i ntera'li vo de 

Cochrane-Orcut.t. Esse mé'lodo 'lem si do bast.ant.e usado 

inclusive no Brasil C BURQUIST, 1986; BARROS & MARTINES F2~ 

1987; MARTINES F2~ 1988; BARROS~ 1988; AGUI AR 8.; BARROS~ 

1989; enlre ' out.ros), e foi t.ambém aplicado nessa 

pesquisa, mot.ivo pelo qual será exposto a seguir. 

A t.écnica in'lerati va de CochI-ane-Ol-cut.t. segue 

a sequência descr i t.a aba! xo (o exemplo a segui r é de uma 

filt.ragem para autocorrelação de primeira ordem):~/ 

a. Obler est.imat.i vas de mini mos quadrados de.'~ por 

exemplo: 

+ O + e 
l 

Caso ocorra aulocorrelação ent.re os resíduos, 

passa-se à et.apa seguinte. 

1/ 

b. A part.ir dos residuos e .e 
1 Z 

l '" ... 
e e 

l l-i 
A 

P a C t.= 

l 
..... Z 
e 

l-i 

Ba.sea.do em KMENTA <t9(l8, p. 398-95» 

2, 

te 
n 

... ~ 

obt.er p: 

IV 



c. Const.ruir novas variáveis P Y ) 
l-i 
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p x ) 
l-i 

e obt.er est.imat.ivas de mini mos quadrados 

ordi nários de : 

P Y ) -:: <xC 1 -p) + rY X - P X ) 
l-i I J'- l l-1 + J..L 

l 
Ct.=2 •...• n). 

A 

A verificaçâ:o da eficácia do uso de p como 

filt.ro é realizada pelos t.est.es de Durbin-Walson e Q1/ e 

pelo exame das propriedades aut.orregressivas dos residuos 

CJ..L
t
). est.imando-se 

seguint.e equação: 

À por m1 ni mos quadr ados 01- di nár i os na 

À ( iJ
l
-

i 
) + 

Caso p lenha sido eficaz em eliminar a 

aut.ocorrelação ent.re os res1duos. o coef'icient.e À deve ser 

não significat.ivo est.at.ist.icament.e. com o uso do t.est.e,~, t de 

2/ 
St.udent. . Também o t.est.e Q deve apresent.ar-se não 

signif'icat.ivo est.at.ist.icament.e. 

1/ 
corresponde Este leete a estat{sti.ca Q de LJUNO-1.I0X. 

calculado. pelo. seguÍ-nte fórmula: 

[ 12 ] Q N CN+2) .2 Cl/N-J) z = r. 
J=1 

J 

'" Z 
"jotaésí..mo." Onde, r é a ordem do. o.utocorrelaco.o ent.re 06 

j 
~ 

resLduos. 11 
, 

número de o.ut.ocorreto.coes uso.do.e, e;endo e o 

seleci.ono.da de o.cordo com o. fórmuto.: 11 ::: mi n (N/f! • 3.,fN':>. 
A vo.nto.gem do '" leste Q 

, 
e que 

~ 

veri.fico.co.o de o.utocorrelacoes de ordens 
Operací..onal.-mente. 
ARI NA, corno 

ele pode ser 

distribui.cao 

trat.ado (exceto 
Z X (Qui-quadrado) uma. 

de liberdade. 

2/ 

Ver BISHOP (1979, p. 2). 

ete permite a 

para. 

com 

elevadas. 

N 
modelos 

'Jro.us 
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'" 4.4.2. Elasticidades de transmissao de preços em 

modelos de causalidade uni-direcional 

Após a realização do teste de causalidade. 

estimou-se as equações de transmissão de preços obedecendo o 

sentido de causalidade verif'icado. No caso de seni:.-ido de 

causalidade do preço de expol~t.ação do grão para preço ao 

produtor. a equação básica sEH~ia: 

Ppro = o 
t o 

+ o T 
4, 

+ 

o, 
2t 

Pex 
l-i. 

O, 
3J 

D, 
J 

C4. 3.) 

Onde todos os preços são nominais e estão na 

f'orma de logari tmos neperianos 

definidas anteriormente. 

e D, e 
J 

T são as variáveis, 

Partindo-se dessa equação, testa-se o número 

de defasagens signif'icati vas para se definir a equação de 

transmissão de preços. O precedimento consiste em avaliac a 

significància do leste F. a um nivel de significància de 5%. 

à medida em que se excluem as def'asagens C1 a 12). (2 a 12) • 

...• Cll e 12). sucessivamente. 

Após a definição da forma final. os valores 

de o Ccom exceção de o ) serão as elasticidades mensais de 
o 

transmissão de preços. 
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N 

4.4.3. Elasticidades de t,ransnrlssao de preços em 

modelos de causalidade bi-direcional 

No caso de relação bi-causal. foi estimado um 

modelo de equaçê'5es si mul tàneas como o descr i to abal xo (a 

descrição cor responde à relação entre preço do farelo ao 

atacado e preço do farelo no mercado i nternaci onal) . O 

número de defasagens foi definido ad hoc. consistindo de 12 

valores passados mensais. 

onde: 

Forma estrutural: 

+ 

+ 

~
z 

6, 
1.+ 1 

1.=1 

+ P 
1,1, 

+ P z,t 

(4.4. ) 

(4.6. ) 

pfe :::: logari tmo do preço nominal de exportação do farelo de 

soja; 

pfa = logaritmo do preço nominal ao atacado do farelo de 

soja; 

6 a 6 e A. a'#' são el ast.i ci dades de 
1 18 '+' i '+' 1 3 

transmissão de 

preços parciais. 

As equações do modelo em quesUio são 

superidentificadas. exigindo a utilização do método dos 

minimos quadrados em dois estágios par a esti mação. o 

referido método consiste em: 



85 

1~ Est.ágio: estimação de regresse5es das vari áveis 

end6genas contra todas as variáveis pré-determinadas 

Cex6genas + end6genas de~asadas). Para a equação C4.4,), o 

primeiro est.ágio consistiria em: 

(4.6. ) 

- 2~ Est.ágio: consist.e em est.imar a equação (4.4.), no caso 

da transmissão ent.re preço ao at.acado e preço de export.ação, 

utilizando o preço ao at.acado est.imêl.do no primeiro Qst.ágio 

Cpfa). Para est.imar a equação (4.6.), o procediment.o é o 
l 

mesmo, est.imando-se no primeiro estágio o preço de 

expol~t.ação do ~arelo Cpfe) que sel-á relacionado com o preço 
l 

ao atacado no segundo estágio. 

4.4.4. Teste de Assintetria 

o teste de assimetria e as estimativas das 

elasticidades de transmissão de acréscimos e de decI'éscimos 

de preços ~oram realizados at.l-avés do procediment.o 

desenvolvido por HOUCK (1977). A tit.ulo de simplificação. 

est.e método será descrito a seguir através de um modelo onde 

a variável dependente. Py. é função apenas de uma variável 

independente. Px. Dada a relação: 

bPy. = O( + O( b. Px~ 
I. o 1 I. 

+ O( b. Px" 
2 i. 

par a i == 1, 2 •...• l, (4.7. ) 



onde. 

ll.Py. == Py. - Py. 
I. 1. 1.-1 

ll.Px· == Px. 
i. lo 

Px. se Px. > Px. 
1.-1 I. 1.-1 

ll.Px· ;:: O 
i. 

se Px. < Px. 
lo 1.-1 

ll.Px" == Px. 
i 1. 

px. 
1.-1 

se Px. < Px. 
1. 1.-1 

ll.Px" == O se Px. > Px. 
i. 1. 1.-1 

Px é o valor inicial de Px o 

Py é o valor inicial de Py 
o 
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e. 

a, 

o valor de Py num pont.o qualquer t será: 

T 
pYt;:: Py + 2 ll.Py 

o \.=1 
par a i = 1. 2...., t. • . . . • T, (4.8. ) 

onde T é o número t.ot.al de observaçeíes além do valor 

inicial. 

de Py será: 

- Py ;:: 
o 

A di~erença ent.re os valores corrent.e e inicial 

ll.Py • (4.9. ) 

Subst.it.uindo (4.7.) em (4.9.), t.em-se: 
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Py - Py ::::: ('l( t. 
I, o o + a (~Px') + ('l( C~Px. "). 

1 i. z ~ 
C4.10. ) 

* Fazendo Y
t

• ~PX.· 
~ 

e LP.PX. t. t raspact.i vamant.e. a i ncl ui ndo o t.ermo est.ocást.i co 
I. 

&. chega-se à equação a ser est.imada: 
t 

y* 
t 

= Ot t. o + + Clt 0* 
2 t. 

+ (4.11.) 

* onde A é a soma de t.odos os acréscimos. pariodo a pariodo. 
t. 

desde o valor inicial at.é o periodo t. e D* 
t 

é o similar 

para decréscimos. Pode-se observal-. ainda. que a vari ável 

A: é sempre positiva. enquanto que a variável D: é sempre 

negat.iva. 

o t.est.e de assi met.r i a é :fei t.o t.est.ando<'se a 

hi p6t.ese de que Ol 
1. 

é est.at.ist.icament.e igual a ()(. 
2 

Caso se 

rejeit.e est.a hip6t.ese haverá assime"lria. As elas"licidades de 

t.ransmissão de preços serão os próprios coefi ci ent.es O( o 
1 

()(. no caso dos preços est.arem na l~orma de logari t.mos 
2 

nat.urais. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1. Testes de causalidade 

Nas tabelas 14 a 20 são apresentados os 

resultados dos testes de causalidade. As variáveis básicas 

são as seguintes: 

poe == logari"lmo .neperiano do preço de export.ação do 61610 de 
l 

soja~ 

p0o. == logaritmo neperíano do preço do 61eo de soja ref'inado 
t. 

ao atacado em SP; 

pov -- logarit..mo neperiano do preço do óleo ref'inado ao 
l 

varejo em SP; 

p 99 
== logaritmo neperiano do preço de exportação da soja em 

l 

grão; 

p9P == logaritmo 
l 

neperiano do preço da soja em grão aO nível 

de produtor em SP; 

pfe 
== logaritmo neperiano 

l 
do preço de exportação .do f'arelo 

de soja; 

prO. 
== logaritmo neperiano do preço do t'arelo de soja ao 

t 

at.acado em SP; 
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AP = acréscimos de preços (estando esses na ~orma de 

logaritmos neperianos); 

DP = decréscimos de preços (estando esses na forma de 

logaritmos neperianos). 

Em todas as regressões estimadas verificou-se 

a existência de autocorrelação de diferentes ordens entre os 

resíduos. No entanto, o fillro usado (técnica interativa de 

Cochrane-Orcutt) mostrou-se eficaz na eliminação desse 

problema. 

Os resultados relativos aos de 

causalidade entre os preços de expor tação estão todos 

descritos na tabela 14. Pode-se observar que não foi 

verificada nenhuma relação causal entre os referidos preços. 

já que não foi rejei tada nenhuma das hipóteses quaE1...o à 

nulidade dos valores futuros das variáveis 'l.estadas (nenhum 

teste foi si gni f i cat.i vo) . Sendo assim, passou-se à segunda 

fase de análises, lestando~se o sentido de causalidade ent.re 

os preços de exportação e os preços domést.icos das mesmas 

formas de produtos (soja em grão no mercado de export.ação 

com soja em grão ao produlor; óleo brut.o no mercado 

de export.ação com ól eo refi nado ao atacado; e farelo no 

mercado de exportação com farelo ao at.acado). 
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Test.es de causalidade ent.l~e os preços de 

export.ação de soja em grão. farelo de soja e 

61eo de soja - 1982/1989 

variável dependent.e varo independente 

1,344 (12.23) 

1 • 220 (1 2 , 23) 

0.803 (12,26) 

0.862 (12,28) 

0,770 e12.28) 

0.962 (12.26) 

1./ entre parênt.eses est.ão os graus de liberdade do t.est.e. 

Na t.abela 15 est.ão os resultados do t.este de 

causalidade entre o preço do óleo ao at.acado e o preço do 

mesmo produt.o (s6 que na forma bruta) no mercado 

int.ernacional. Verifica-se que, ao nível de significância de 

lX. reJeit.a-se a hipót.ese de nulidade dos coeficientes das 

variáveis futuras do preço do óleo ao at.acado. enquant.o que 

não se reJeit.a a hipótese de nulidade referent.e aos 

coe~icient.es ~uturos do preço de export.ação (considerando-se 

n1vel de significância de 6%). Isso signi~ica que o sentido 
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de causalidade é do preço de exportação para o preço ao 

at.acado. 

Tabela 15 - Teste de causalidade ent.re preço de export.aç~o 

de 61eo de soja brulo e preço ao at.acado de 

61eo de soja ref"inado - 1982/1gS9 

variável dependent.e varo i ndependen'le Fi/' 

poe poa ** 
t t 

3.10 (12.24) 

p0o. poe 0.67 (12.29) 
t t 

1./' entre parênt.eses es'l~o os graus de liberdade do 'les'le. 

** nivel de significància: 1%. 

Os resultados do t.es'lé de causal idade en'lre 

preço da soja em grão ao nivel de produtor agricola e preço 

da soja em gri:!\o no mercado externo encontram-se na tabel a 

16. O 'lest.e F mostra que o senlido-de causalidade é do preço 

in'lernacional para o preçd ao produtor. já que a hipótese de 

nulidade dos valores f'u'luros do preço internacional não é 

rejeitada e a mesma hipót.ese ref"erenle aos preços ao 

produtor é rejeilada (n1vel de significância de 1%). 
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Tabela 16 - Teste de causalidade entre preço de exportação 

da soja em grão e preço da soja em grão ao nivel 

de produtor - 1982/1989 

variável dependente varo independente F1 / 

p9P 
t 

pge 
l 

1.67 (12,25) 

pg e p9P 3.05** (12.30) 
t. t 

1/ entre parênteses estão os graus de liberdade do teste. 

** nivel de significância: 1%. 

Entre os preços do farelo de soja ao atacado 

e no mercado internacional existe uma relação bi-causal 

(tabela 17). Tant.o os valores futuros do pl-eço ao atacado 

como os do preço de exportação têm suas hipóteses de 

nulidade rejai tadas Cni vel de significância de 1%). Isso 

significa que, POl- exemplo. os preços de exportaçiío do 

farelo influenciam os preços do farelo ao atacado. mas 

também são influenciados por ·variaçê:íes que tenham ocorrido 

anteriormente nos preços do mercado atacadista. A mesma 

dedução é válida em relação a choques partindo dos preços ao 

atacado. 
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Tabela 17 - Teste de causalidade entre preço do farelo de 

soja ao atacado e preço do farelo no mercado 

inter na.ci onal - 1 G82/1 GeG 

variável dependente varo independente 

** 4,29 (12.30) 

4.80** C12,30) 

1./ entre parênteses estão os graus de liberdade do leste. 

** ni-vel de significância: 1%. 

As análises apresent.adas nas tabelas 15 a 17 

corroboram a hipót.ese formulada de influéncia do mercado 

externo sobre o int.erno. No caso. do mercado de farelo, a 

relação bi -causal deve-se principalmente à grande 

import.ância do Brasil no mercado mundial. Relembrando os 

dados da tabela 9, o Brasil é o maior export.ador mundial de 

farelo, com cerca de 30% das exportaçeies mundiais Cem 1988), 

Esse fato permite que variaçe5es ocorridas no Brasil afelem o 

mercado int.ernacional. Como é de se esperar que variaç<:íes 

ocorridas no mercado externo também afet.em o mercado 

int.erno. tanto pela grande parcela de out.ros palses Cpor 

exemplo. em 1988. os EUA detinham 27% e a CEE 20% do mercado 

mundial) como pela maior fluidez de informações nas Bolsas 

internacionais (principalmente Chicago), encontra-se a 

referida relação bi-causal. 
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Os resul t.ados do t.est.e de causalidade ent.re 

preço do óleo ao at.acado e preço do óleo ao varejo most.ram 

sent.ido de causalidade do at.acado ao varejo (t.abela 18). O 

lest.e da hipót.ese de nulidade referente aos valores futuros 

dos preços do óleo ao atacado não é significat.ivo. enquanto 

que a hipót.ese de nulidade dos valores futuros do preço ao 

varejo é rejeitada ao nível de significància de 1%. 

Tabela 18 - Test.e de causalidade ent.re preço do óleo de 

soja ao at.acado e preço de óleo de soja ao 

varejo - 1982/1989. 

variável dependent.e varo independente F1/ 

pov p0o. 0.23 (12.24) 
t. t. 

p0o. pov ** (12.31) 2.83 
t t. 

i/ entre parênt.eses est.ão os graus de libel-dade do test.e. 

** nivel de significància: 1%. 

Esse úl ti mo resul tado parece i ndi car que o 

set.or varejist.a de óleo de soja comporta-se de acordo com 

o que prevê o modelo de Heien. No caso de choques de ofert.a. 

as var iaçeíes de preços t.ender! am a iniciar-se ao ni vel de 

produtor rural ou ao alacado. já que esse últ.imo nível t.em 

maior acesso a informações e poder de mercado. podendo 

antecipar-se ao produt.or nas alt.erações de preços. O varejo 
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seria at.ingido at.ravés da alt.eração no cust.o do varejist.a 

(alt.eração essa que seria repassada ao preço ao consumidor). 

Quando da ocorrênci a de al t.er açê:)es na demanda, o modelo 

most.ra que as alt.eraçeíes de preços t.ambém t.endem a 

iniciar-se nos n1 veis mais próximos da produção. já que num 

primeiro moment.o o set.or varejist.a alt.eraria apenas a 

qua.nt.ida.de de insumo comprada (para normal i zar seu est.oque). 

Com isso. o at.acado elevaria o preço do óleo de soja e essa 

elevação seria repassada pelo varejist.a at.ravés de um 

markup. Essa explicação é bast.ant.e provável. pois o set.or 

varej i st.a de ól GO na capi t.al paul i st.a é composto ba.si cament.e 

pelos supermercados. 

J á o modelo de Gardner expl i ca o sent.i do de 

causalidade do at.acado para o varejo pela predominâncf'a de 

choques de ofert.a. Essa hi pót.ese é consist.ent.e porque as 

elast.icidades preço e renda da demanda de óleo são baixas. o 

que rest.ringe a possibilidade de choques 

demanda. 

part.indo da 

Relação causal t.ambém é verificada ent.re 

preço do óleo'ao at.acado e preço da soja em grão ao nivel de 

produtor (t.abela 19). Nesse caso, rejeit.a-se a hipót.ese de 

nulidade dos valores fut.uros do preço da soja em grão ao 

produt.or (nivel de significância de 1%) e não se rejeit.a a 

mesma hipót.ese para valores fut.uros do preço do óleo ao 

at.acado Port.ant.o. o sent.ido de causalidade é do preço do 

óleo ao at.acado para o preço da soja em grão ao produt.or. 
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Tabela 19 - Teste de causalidade entre preço ao produtor de 

soja em grão e preço ao atacado de óleo de soja 

- 1982/1989 

variável dependente varo independente F i / 

p9P 
l 

poa 
l 

1.41 e12.30) 

poa p9P 8.07** (12.29) 
t t 

i/ entre parênteses estão os graus de liberdade do teste. 
** nivel de significância: 1%. 

No caso da relaç~o entre preço do farelo ao 

atacado e preço da soja em grão ao produtor. o sentido de 

causalidade verificado é do atacado para o produtor. O teste 

de nulidade dos valores fut.uros do preço do farelo foi não 

significat.ivo. enquant.o que o teste para valores futuros do 

preço da soja em grão ao produtor foi significativo ao nivel 

de significància de 1% et.abela 20). 

Tabela 20 - Teste de causalidade entre preço ao produtor de 

soja em grão e preço ao atacado de farelo de 

soja - 1982/1989 

variável dependente varo independente F i / 

p9P prO. 
t t 

0.96 e12. 31) 

prO. 
t 

p9P 
l 

3.08** e12.29) 

1/ en~re A ~ ~~ d lib d d d t ~ ~ par~n~eses eS~dO os graus e er a e o es~a. 

** nival de significància: 1~~. 
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Resumo dos resultados dos testes de causalidade 

A Cigura 8 procura resumir os resullados alé 

aqui apresenlados. Como se observa. os preços inlernacionais 

inCluenciam os valores Culuros dos preços domésticos. 

enquanto que. internamente, os choques de preços tendem a 

iniciar-se ao nivel de alacado, passando desse para o varejo 

(61eo) e produtor. 

Preço de 61eo 

de Exporlação 

Preço de grão 

de Exportação 

Preço de Carelo 

de Exportação 

Preço de 61eo 

ao Atacado 

1 
Preço de grão 

ao Produlor 

1 
Preço de Carelo 

ao Alacado 

Preço de óleo 

ao Varejo 

Figura 8 - Fluxograma com os resultados dos tesles de 

causalidade no mercado da soja - 1982/1989 - (as 

setas indicam os sentidos de causalidade na 

transmissão de preços). 

f::: i nleressante nolar que os preços ao ni vel 

de produlor agricola são antecedidos pelos demais (61eo ao 

atacado. rareIo ao atacado e soja em gr~o no mercado 

internacional) quanto às variaç~és. Os principais Catores 

que explicam esse retardamento no ajuste de preço em relação 
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aos demais niveis de mercado são: o menor poder de barganha 

dos produtores rurais e a maior dificuldade que esse nivel 

tem de acesso às informaç(;íes. O menor poder de barganha do 

produtor rural deriva-se da pequena parcela de cada produtor 

em relação à produção nacional. da homogeneidade do produto. 

da sazonal i dade da produção (j á . que na safr a há mai or 

necessidade vender) e do confronto com mercados mais 

concentrados (indústria de processamento). A dificuldade de 

acesso às informaçê:íes de mercado ocorre porque é elevado o 

custo de coletar .• processar e analisar essas informações. 

'" 5.2. Elasticidades convencionais de transmissao de preços 

d 1 lid d . d' . 1 1 / para mo e os com causa a e un~- 1reCl.Ona 

Para a estimativa das elasticidades de 

transmissão de preços e para a execução dos test.es de 

assimetria, foi necessário estabelecer o número de 

defasagens significativas das equaç(;íes de transmissão de 

preços. Assim. realizou-se t.est.es de exclusão de defasagens 

paI-a as equações nas quais havia-se verificado sent.ido de 

causalidade unidirecional. a part.ir de um modelo com 12 

defasagens. conforme foi descrit.o no capit.ulo anterior. 

1/ o que 
as elasticidades 

aqui 

de 
considerar 
eLasticidades 

assi.metri.a 
esti.madas 

, . 

denominou-se "elasticidades convencionais" So.o 
~ 

transmissao de ~ pl'es:;os estimadas sem se 

na lranamissao. Em ~ contrapartl~a. as 
com o. segmentaçao das variaroes de 

prepos em acreSClmos e decréscimos <quando for verifLcada 
~ 

assi.metria>, serao denominadas "eLasti.ci.dades segmentadas". 
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Os resultados dos testes moslram que os 

ajuslamenlos. nos diferentes ni veis de mercado. ocorreram 

com alguma rapidez (labela 21). Apenas os preços ao nível de 

produtor rural demoraram mais de um mês para absorver o 

efeilo lolal das variações de preços verificadas nos demais 

ni veis. As variaç~es dos preços do óleo ao alacado foram 

lrans~tidas ao preço da soja em grão ao produtor durante um 

periodo de 3 meses, enquanto que variações no preço da soja 

em grão no mercado internacional foram lransmi lidas aos 

preços ao produlor brasileiro duranle um periodo de 

defasagem de 4 meses. 

Tabela 21 - Duração das def'asagens significativas (em meses) 

para as equaç~es de lransmissão de preç<')s da 

indúslria brasileira de soja. definidas através 

do teste F - 1982/1989 

varo dependente varo independenle defasagens 

pov p0o, 1 
l l 

p0o, poa 1 
t. l 

p9P p0o, 3 
t l 

p9P p9"a 4 
t. l 

p9P prO. 1 
l t 
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Essa maior defasagem em relaç~o ao produtor 

decorre das carac~eris~icas es~ru~urais desse nível de 

mercado. Os principais fa~ores que" se associam a esse fa~o 

são o menor poder de barganha do produ~or e a maior 

dificuldade em ~er acesso às informaç5es. fa~ores esses que 

já foram díscu~idos. 

As es~ima~ivas das al a_s~i ci dades 

convencionais de ~ransmissão de preços es~ão apresen~adas 

nas ~abelas 22 a 26. Na es~imação das equaç5es de 

~ransmissão assim como havia ocorrido na realização dos 

t-es~es de causalidade. foi de~ec~ada presença de 

au~ocorrelação ent-l~e os res1duos de ~odas as reç,l1esseíes. 

Cont.udo. esse problema foi resolvido com a realização de 

fil ~ragens pelo procediment-o de Cochrane-Orcu~t. já descr-i t-o· 

an~eriormen~e. O coeficient-e de det-erminação CR2
) most-rotj-se 

bast-an~e elevado em ~odas as regress5es Capenas na equação 

de ~ransmi ssão de preços en~re 61 eo no mercado ex~erno e no 

a~acado ele foi inferior a 90%), revelando que as al~erações 

nas variáveis endógenas foram sat-isfa~oriament.e explicadas 

pelas variáveis exógenas u~ilizadas. 

Os dados da ~abel a 22 most-r am que. par a uma 

variação de 10% no preço ao at-acado. o' preço ao varejo 

variaria 5.43% no mesmo mês. e 4.33% no mês seguinte. Todos 

os coeficien~es mos~raram-se significat-ivos ao nível de 

significância de 1% Cu~ilizando-se o tes~e t). O ~es~e F. 

con~udo. mos~ra que a soma dos coeficien~es não 
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estatisticamente direrente de um. ou seja. as variações de 

preços de óleo ao atacado tendem a ser totalmente 

transmitidas ao varejo após um mês. 

Tabela 22 - Equação convencional de transmissão de preços 

entre preço do óleo ao atacado CpOQ) e preço do 
t 

óleo ao varejo Cpov) - 1982/1989 
t 

Val-. indepen. constante 

estimativas 0.059** 

(2.65) 

0.543** 

(9.93) 

** 0,433 

C l) (7,03) 

R
Z 

;: 0.999 

DW ::: 1.94 

Q1/ (21) == 22.88* 

. F Z
/ (1. 36) =: O. 28 

1/ Entre parênt.eses estão os graus de liberdade do test~. 
2/ Teste F referente à hi p6tese de soma das el ast.i ci d<'J.des 

mensai s i gual a um Centre parênteses estão os graus de 

liberdade do teste). 

* Nivel de significància do teste Q: 5% 

** Nivel de signiricáncia do teste t CSludent): 1% 

Quanto à equação convencional de transmissão 

de preços do 61eo entre o mercado externo e o at.acado 

(tabela 23). verlrlca-se que uma variação de lm~ no preço 

de exportação provocaria variaç~es de 3.29% e 6,62%. 

respectivamente. no mês da variação e no mês seguinte. 

Considerando-se o nlvel de significància de 5% (teste t). 

todos os coeficientes mostraram-se signiricativos. O teste F 
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mos~ra que as variaç~es do preço de expor~ação ~endem a ser 

1 ntegr al men~e ~r ansmi ti das ao a tacado após um mês C niKo se 

rejeita a hipótese de elas~lcidade total de transmiss~o de 

preços igual a um). 

Tabel a 23 - Equação convenci onal de ~r ansmi ssão de pr- eços 

en~re preço de exportação do 

preço ao atacado de óleo 

- 1982/1989 

Var. i ndepen. cons~an~e 

---------------------------------------------------------------------------
esti ma ti vas -1.020** 0.329* 

(2.01) 

0.662** 

(4.03) (t) (-3,93) 

R
Z = 0.876 

DW = 1.61 

Q1/ (24) = 21.51* 

p2/ (1.42) = 0.002 

1/ 

2/ 

** 

Entre parên~eses es~ão os graus de liberdade do ~este. 

Test.e F ref'erent.e à hipó~ese de soma das elas~icidades 

mensais igual a um Cen~re par'ênteses es~ão os graus de 

liberdade do tes~e). 

Nivel de signif'icància dos ~estes Q e t CStuden~): 5~ 

Nivel de signif'icância do tes~e t (S~uden~): 1~ 

A equação de t.ransmissão de preços ent.re o 

preço do óleo ao a~acado e o pr-eço da soja em grão ao 

produt.or (tabela 24) mostra que apenas a constant.e e o 

coeÍicien~e do preço do óleo sem defasagem mos~raram-se 

si gnl f'i ca~i vos est.at.i s~i camente com o uso do ~est.e t. Uma 
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variaç~o de 10% no preço do óleo ao atacado 

provocaria variação no mesmo sentido de 9.1% no preço ao 

pr odutor no mesmo mês. var i aç~o em senti do contr ár i o de 

1.16% no mês seguinte. e variaçeíes no mesmo sentido de 0.81% 

e 1.59%. respecti vamente. no segundo e tercei r o mês após o 

choque inicial. Também nesse caso. a hipótese de 

elasticidade total de transmissão de preços igual a um não é 

rejei tada. 

Tabela 24 - Equação convencional de transmissão de preços 

entre preço do óleo ~o atacado Cpoa) e preço da 
l 

soja em grão ao produtor (p9'P) - 1982/1989 
t 

Varo indep. cte. poa p0a. poa poo_ 
t t,-1 t-2 t-3 

estimativas -0.123** 0.910** -0.116 0,081 0,159 

(t) (-2.74) (8.76) (-0.92) CO.63) C 1.24) 

R2 = 0.971 

DW = 1.75 

Q1/ (24) = 28.10* 

F2
/ (1.43) = 0.072 

1/ 

Z/ 

** 

Entre parênteses est~o os graus de liberdade do teste. 

Teste F referente à hipótese de soma das elasticidades 

mensais igual a um Centre parênteses est~o os graus de 

liberdade do teste) 

Ni vel de significância do test.,e Q: 5~~ 

Nivel de significância do teste t CSt.,udent); 1% 

A equaç~o convencional de transmiss~o de 

preços entre o preço da soja em grão no mercado externo e o 
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preço da soja em grão ao produ~or C~abela 25) mos~ra que uma 

variação de 10% no preço da soja em gl'ão no mércado 

in~ernacional, ocasionaria variações no mesmo senLldo de 

9,49%. 9.23% e 1.26%, respectivamente. no mesmo mês e nos 

dois meses seguintes ao choque; variação em senlido 

conLr ár i o de 6.15% no 'leI-cei ro mês após a variação i ni ci ai ; 

e variação no mesmo sen~ido de 6.24% no quarto mês. Apenas o 

coeficiente do preço de exportaçâo com defasagem de dois 

meses não foi si gni fi ca~i vo com o ~es~e t a nl vel de 

significAncia de 5%. A elas'licidade total de 'lransmissão de 

preços é 2,007. rejei lando-se peI o ~este F a hi pó~ese de 

elasticidade igual a um. 

A ~ransmissão mais que proporcional el"'ltre o 

preço de exportação e o preço ao produ~or de soja em<:Jgrão 

decorre da possivel rigidez no custo de exportação. Como no 

pariodo analisado a in~ervenção governamental foi branda, os 

custos dos exportadores manl.iveram-se aproximadamenle :fixos. 

não variando com as oscilações do preço de exportação. Dessa 

forma. as variaçe5es das eo'lações externas ~enderam a ser 

internalizadas mais que proporei onal men'le. 



Tabel a 25 - Equaç~o convenci onal de t.r ansmi'ssão de 

ent.re preço de export.ação de soja em grão 

e preço ao produt.or CP
gp

) - 1982/1989 
l 

Varo indep. et.e. 

estimativas -3,789** 0,949** 0,923** 0.126 
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C t.) ( -5. 1 3) ( 3 , 16) ( 3 • 16) ( O. 44) C -2, 23) (2. 37) 

R
Z 

:;:: 0,964 

DW :;:: 1.74 F 2
/ (1,38) * = 5.03 

i/ 

2/ 

* 
** 

Entre parênteses est.ão os graus de liberdade do teste. 

Test.e F referente à hipót.ese de soma das elasticidades 

mensais igual a um Cent.re parênteses est.ão os graus de 

liberdade do teste). 

Nivel de significância dos test.es' F, Q e t (Student): 5~~. 

Ni veI de si gni fi cânci a do teste t (St.udent.): 1 %. 

Os parâmet.ros estimados para a equaç~o 

convenci onal de tI' ansmi ssão de preços entre o preço do 

farelo ao atacado e o preço da soja em grão ao ni veI de 

produtor (tabela 26) são lodos significativos pelo t.est.e t. 

considerando-se um ni vel de significància de 1%. Para uma 

variação inicial de 10% no preço do farelo ao alacado, o 

preço da soja em grão ao nivel de produt.or variaria 6. 09~{ 

no mesmo mês da variação inicial e 4.89% no mês seguint.e. O 

t.est.e F mos t.r a que não se deve r e j ei tal' a hi p6t.ese de 

elasticidade t.ot.al de t.ransmissão de preços igu~l a um. 
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Tabela 26 - Equaç~o convencional de ~ransmissão de 

en~re preço do ~arelo de soja ao a~acado 

preços 
(pf o) e 

l 
preço da soja 

- 1982/1989 

Gm gr~o ao produ~or ( p9'P) 
t 

Varo indep. cons~an~e 
pfo. pro 

t l-i 

es~imat.ivas -0.3?0** 0.609** 0.489** 

( t.) (-5.00) (6.90) (4.85) 

RZ = 0.965 Q1/ (24) = 18.83* 

DW = 2.30 F2 / (1.43) = 0.99 

1/ 
En~re parén~eses es~~o os graus de liberdade do ~es~e. 

2/ 
Tes~e F re~erente à. hi p6Lese' de soma das e1 asti ci dades 

mensais igual a um. 

Nível de signi~icància do ~este Q; 5~~ 

** Ni vel de signi~icància do ~es~e' t (StudEm~): 1 ~ 

5.3. Elasticidades de transmiss;;;o de preços em modelos 

de causalidade bi-direcional 

o modelo que apresentou sen~ido de 

causalidade bi-direcional. en~re preço de exportação de 

~arelo de soja e preço de ~arel0 de soja ao atacado. ~oi 

estimado na ~orma de equ3_ç<:íes simul ~àneas pelo método dos 

m1 ni mos quadl~ ados em doi s es~ági os. con~or me ~oi descr i to no 

capitulo anterior. 

As ~abel as 27 e 28 ~razem. respecti vamente. 

as equaçees reduzida e estrutural re~erentes a: 
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Tabela 27 - Forma reduzida da est.imat.iva de preço de farelo 

ao at.acado em função de preço de expol't.ação de 

farelo (variável dependent.e - pre) - 1982/1989 
l 

regressor coefi- t. regressor coefi- t. 

cient.es cient.es 

a 0,136 0,40 pfe 1.255** 6,56 o l-i 

prO. -0,116 -1.15 pfe -0,375 -1,37 
l-i l-Z 

prO. 0.214 1,47 pfe 0,169 0,62 
t,-2 t-a 

prO. -0,149 -0.98 pfe -0.237 -0,90 
t.-9 t.-4 

prO. 0,262 1.67 pfe 0,143 0.54 
l-4 t-5 

prO. -0,359* -2,09 pfe 0,247 0,94 
l-5 t,-6 

pfo. 0.188 1,04 pfe -0,029 -0.11 
t,-6 l-7 

prO. -0,235 -1,27 pre 0,075 0,30 
t-7 l-8 

prO. 0,012 0,06 pre -0.217 -0,88 
1-8 t-9 

prO. 0,256 1.42 pfe -0,516* -2,12 
l-9 l-iO 

prO. 0,057 0,32 pfe 0.283 1,12 
l-tO l-H 

prO. -0,105 -0,71 pfe. 0,181 0.86 
l-ti l-iZ 

prO. -0,068 -0,69 
t-12 

RZ = 0.956 d./(2.7) = 24.59* 

i/ entre parênt.eses est.ão os graus de liberdade do teste. 

* nivel de significância dos t.estes Q e t: 6~. 

** nlvel de significáncia do t.est.e t: 1%. 

Na forma est.rut.ural (t.abela 28) pode-se 

observar que. para uma variação de 10% no preço 
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de expor~ação. o preço ao a~acado variaria 4,54% em sentido 

con~r-ár i o no mesmo mês, 1 e. 36% no mesmo sént..i do no mês 

seguin~e. seguindo-se e~ei~os desprezíveis a~é o décimo 

segundo mês. quando a var i ação ser i a de 1 g. 72~{ no mesmo 

sen~ido da variação inicial. A elast..icidade de t..ransmissão 

de preços ~otal seria 2,55. mostrando que as variaçê5es no 

mercado ext.erno ~enderiam a ser repassadas mais que 

proporcionalmente ao preço ao a~acado. O teste F con~irma 

esse oe~ei~o. 

A elas~icid8.de de ~ransmlssão de pl"eços 

super i or- à uni dade en~re o preço Ode expor~ação de ~arel o e o 

preço da mesma mercadoria ao atacado, vem conf i r mar a 

~endência veri~icada para o mercado de soja em grão. 

Novamente. a evidência é de que o cus~o de exportação é 

rigido, o que provoca transmissões de preços mais que 

proporciol"'lais en~re os mercados externo e in~erno 

As tabelas 29 e 30 most.ram, respect.ivament.e, 

as formas reduzida e estrutural que comple~am o sis~ema. 

Enquan~o nas duas primeiras equações C~abelas 27 e 28) o R
2 

~oi superior a 95%. 

explicam grande 

mos~rando que as variáveis independentes 

parte das variaçê5es nas variáveis 

dependen~es. na equação es~ru~ural apresen~ada na ~abela 30 

isso não se verifica. O valor de 59,4% poda ser considerado 

apenas razoável. Nas duas equações es~ru~urais cons~atou-se 

~or~e aut.ocorrelação entre os res1duos. Não se usou 

nenhum procedimento para eliminar a autocorrelação, já 



Tabela 28 

regressor 

a o 
pfe 

t 

pfe 
l-i 

pfe 
t-2 

pfe 
t-3 

pfe 
t-4, 

pfe 
t-::; 

pfe 
t-6 

pfe 
l-7 

pfe 
l-a 

pfe 
t.-9 

pfe 
l-tO 

pfe 
l-H 

pfe 
t-12 

R2 = 0.980 

109 

Forma est.rut.ural da est.i mat.i va de preço de 

farelo ao at.acado em função de preço de 

export.ação de farelo (variável dependent.e _ pfo) 
t 

- 1982/1989 

coe:ficientes t. 

-11.063** -5,69 

-0.453 -0,240 

1.835 0,79 

0.336 0,23 

-0.860 -0.60 

0.724 0.50 

-0.408 -0,28 

0.276 0.18 
,T 
eJ 

-0.038 -0.03 

0.115 0.08 

-0.022 -0,01 

-0.599 -0.38 

-0.336 -0.22 

1.972* 2.04 

FV (1.56) = 16.79** 

Q (27) = 368.25 

1/ 
F re:ferent.e à hipÓtese de dos coeficientes Test.e soma 

igual a um (entr e par ênt.eses est.ão os graus de 1 i berdade) . 

* n1vel de signi:ficància do t.est.e t: 5%. 

** n1vel de signi:ficància dos t.est.es t e F: 1%. 
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que o interesse aqui se restringe ao valor dos parâmetros e 

nâo às suas variâncias. 

Tabela 29 -- Forma reduzida da estimativa de preço externo 

de farelo em funçâo de preço de farelo ao 

atacado (var i áVGl dependent.e - p~ 0.) - 1982/1089 

regressor 

a o 
prO. 

l-1 

prO. 
l-2 

pfo. 
l-3 

prO. 
l-4 

pfo. 
l-5 

pfo. 
l-6 

prO. 
1-7 

pfa 
l-a 

prO. 
l-9 

pfo. 
l-iO 

pfo. 
l-11 

pfo. 
l-12 

R
Z = 0.999 

coefi-

cientes 

-1.283 

0.853~H(, 

0.335 

-0,055 

0,041 

-0.447* 

0.066 

-0,187 

0.278 

0.399 

0.016 

-0.504 

0.177 

-1.97 

4.35 

1.19 

-0.19 

0,13 

-1.34 

0.19 

-0.53 

0.78 

1,14 

0.05 

-1.75 

0.92 

regressar 

pfe 
1-1 

pfe 
t-z 

pfe 
l-3 

pfe 
l-4-

pfe 
l-5 

pfe 
t.-6 

pfe 
t.-7 

pfe 
1-8 

pfe 
1.-9 

pfe 
l-iO 

pfe 
1.-11 

pfe 
t-12 

Q1/(27) = 31.07* 

coefi

cientes 

1.026 

* -1.120 

0,145 

0,294 

0.188 

0.301 

-0.002 

-0.413 

-0,330 

-0,784 

1.052* 

0.184 

2,77 

-2,1.1 

0.27 

0.58 

0,36 

0.59 

-0.01 

-0.85 

-0.69 

-1,66 

2.15 

0.45 

1/ entre parênteses estâo os graus de liberdade do leste. 

* nlvel de significância dos lestes Q e t: 5%. 

** nivel de significância do leste t: lYo. 
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Tabela 30 - Porma estrutural da estimativa de preço de 

exportação de farelo em função de preço de 

farelo ao atacado (variável dependente _ pf&) 
\. 

- 1982/1989 

regressor 

a o 
prO. 

\. 

prO. 
l-i 

prO. 
1.-2 

prO. 
l-3 

prO. 
l-4, 

prO. 
l-!.') 

pfo. 
1.-(5 

prO. 
1.-7 

prO. 
l-B 

prO. 
l-9 

prO. 
l,-iO 

pro. 
l-H 

pfa. 
\.-12 

R
2 = 0.594 

Q (27) = 422.55 

coeficientes 

** 4,991 

0.589 

-0.350 

0.097 

-0,029 

-0.041 

0.042 

-0,022 

0,069 

-0,167 

0,128 

-0.124 

0.180 

-0,400 
i J' 

i/ ** F (1 • 56) = 363, 51 

t 

39,34 

1.96 

-0,82 

0,33 

-0,09 

-0,13 

0.12 

-0,06 
f:) 

0.19 

-0,45 

0,36 

-0,36 

0,54 

-1,86 

1/ Teste F referente à hipótese de soma dos coeficientes 

igual a um Centre parênteses est~o os graus de liberdade). 

** n1vel de significância do teste t: 1%. 
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A f'or ma estr ut ur al ( t.abel a 30) mostr a que. 

para uma variação de 10~-;; no preço ao at.acado, o preço 

de expor tação de f ar elo de soj a var i ar i a 5.89% no mesmo 

sent.i do no mesmo més, 3,5% em senti do contl~ ár i o no més 

seguinte, sofrendo ainda di versas outras variações até o 

décimo segundo mês. O efeito total seria de apenas O,28~~ no 

sentido oposto ao do choque inicial. O teste F referente à 

elasticidade total de transmissão de preços conf'irma que as 

var i él.ções ao a tacado não são compl et.amente repassadas ao 

mercado externo. 

As informaçêíes obtidas através das equações 

estruturais do modelo simult.âneo parecem mostl'ar que, apesar 

de havel~ infl uênci a múlua entre preço de exportação G preço 

ao at.acado de farelo, as variações dos preços externos são 

transmitidas internamente mais que proporcionalmente, 

enquanlo que as var i ações nos preços i nternos têm efei tos 

desprezíveis sobre os preços de e~ortação. 

5.4. Testes de assimetria e estimativas das elasticidades 
,.., 

de transmissao de preços segmentadas 

Nas estimativas realizadas até aqui, os 

preços puderam ser usados na sua forma nominal, o que é 

inter essant.e por que as var i ações mostr adas r- efer em-se aos 

valores na forma em que s~o encontrados. Contudo. na 

execução dos testes de assimetria e nas estimativas das 
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equaç~es de t..ransmi ssão segment..adas. os preços domést.i cos 

precisaram ser derlacionados. A razão básica para isso é que 

a inrlação brasileira roi extremamen'le al'la nesse periodo. o 

que 'lornou irrisório o número de decréscimos de preços 

nominais. Como. para a realização do t.es'le pelo procedimen'lo 

de Houck há necessidade de um número mínimo de decréscimos 

de preços CKinnucan & Forker consideram que cerca de um 

'lerço de decl1nios de preços são suricien'les). o 'lest.e roi 

realizado com preços reais. 

Os declinios de preços nessa pesquisa 

rererem-se t.ant.o a quedas em preços nominais como à elevação 

desses a t.axas menores que a elevação dos outros preços da 

economia (decl1nio relat.i vo). No caso de acréscimos de 

preços. consideram-se aqueles que superaram o l'údice 

inrlacionário. Dessa forma. as discuss~es que se seguem 

rererem-se a preços t'eais nos di versos n1 veis de mercado. 

Os resul'lados dos 'lest..es de assime'lria ent..re 

as variáveis que apresent.aram sen'lido de causalidade 

unidirecional esU:'ío resumidos na 'labela 31. Para o modelo 

com causalidade bi-direcional. o 'les'le de assime'lria não foi 

executado pela impossibilidade operacional apresentada. Os 

t..est..es foram rei 'los usando-se as derasagens que haviam se 

most..rado signiricativas. A presença de aut.ocorrelação entre 

os residuos roi veriricada em todas as equaçC'5es. sendo o 

problema resol vi do com filt.ragens pela 'lécnica de 

Cochrane-Orcut.t. Cconrorme pode ser vist..o pela signiricância 
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do teste Q). 

Constatou-se a presença de assimetria na 

"'-
transmissão de preços entre: preço de exportaçao da soja em 

N . N 

grao e preço da soja em grao ao n1 vel de produtor; pl-eço do 

'" farelo ao atacado e preço da soja em grao ao nivel de 

produtor; preço de exportação de 61eo e preço do óleo 

ao at.acado • todos ao nivel de significància do tes'le F de 

6%; e entre preço do óleo ao atacado e preço do 61eo ao 

varejo. neste caso ao nlvel de significância do 'leste F de 

1 %. Apenas entre preço do óleo ao atacado e preço da soja em 

'" . grao ao produtor não foi constatada assimetria. 

Tabela 31 - Testes de assimetria na transmissão de preços na 

indústria brasileira de soja - 1982/1989 

varo dependente varo independente 

p9P pge 
l l 

5,96* (1 • (5) 

p9P pfa * (1 • (0) 7.02 
l l 

p9P poa 0.35 (1.67) 
l l 

p0o. poe 4.48 *" (1.74) 
t. 

pov 
i. 

poa 
i. 

** 83 • 01 (1 • 85) 

t/ entre parênteses estão os graus de liberdade do teste. 

nivel de significância (teste F): 5% 

** nivel de significância (teste F): lX. 
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Junlament.e com a real i zação do t.esle de 

assimet.ria. est.imou-se as equaçôes de t.ransmissão de preços 

segment.adas para as equações em que o efeit.o dos acréscimos 

de preços havia se moslrado diferent.e do efeilo dos 

decréscimos. ou seja. para as equações assimét.ricas. 

A labela 32 apresenla a equação de 

lransmi ssão de preços segment.ada enlre preço do 6115'0 ao 

alacado e preço do 61eo ao varejo. Os parâmet.ros est.imados 

most.ram que a elast.icidade de lransmissão de decréscimos é 

cerca de 71% menor que a de acréscimos. Para um aument.o de 

10% no preço ao alacado, o preço ao varejo aumenlaria 7.91% 

no mesmo mês e 4,02% no mês seguint.e. dando um efeito t.ot.al 

de 11,93%. No caso de um decrésci mo da mesma magni lude no 

preço ao at.acado, o preço ao varejo cairia 5,77% no 0lesmo 

mês e 1,20% no mês seguinle, t.ot.alizando uma queda de apenas 

6,97%. Os lest.es F referenles aos valores das elaslicidades 

de t.ransmi ssão de preços comprovam que nos doi s casos as 

elast.icidades são diferent.es de um. O coeficiEm1",e de 

det.ermi nação C R2) foi de 81 %. o que avi denei a que as 

variáveis independenles explicam grande part.e das variaçôes 

no preço do 61eo ao varejo. 

Esse resultado moslra que o selor varejista 

apresenla maior rigidez quando se trata de abaixar os 

preços. em função de uma queda no preço da mat.éria-prima. do 

que no caso de promover aumenlo de preço, para repassar a 

elevação no preço da malérla-prima. 
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Tabela 32 - Equaç~o de transmissão de preços segmentada 

entre preço do óleo ao atacado CpOQ) e preço do 
l 

Varo indep. 

est.imat.ivas 

(t) 

R
Z = 0.810 

DW := 1.83 

6leo ao varejo Cpov)_ 1Q82/1QSG 
l 

t.endência ApOQ ApOQ 
l l-i 

-0.005** 0.791** 0.402** 

(-3.91) (9.14) (4.88) 

Q1/ (27) * = 33.91 
FZ/ (1.85)1/ ** ::::: 7.14 
FS/ Cl.86)1/ = 16.60** 

DpOQ DpOQ 
1 l-i 

0.577** 0.120 

(5.57) (1.05) 

1/ Entre parênteses estão os graus de liberdade do tes~e. 

2/ Teste F re~erente à hipót.ese de que a elast.icidade t.otal 

de t.ransmissão de acréscimos de preços é um. 

a/ Test.e F referent.e à hi pótese de que a el asti ci dade t.ot.al 

de t.ransmissão de decréscimos de preços é um. 

* Nível de significância do t.est.e Q:5% 
** Nível de significância dos testes t CStudent.) e F: 1% 

A equação de t.ransm~ssâi::o de preços segment.ada 

entre preço de exportação e preço ao atacado de óleo Ct.abela 

33) mostra que a t.ransmissão de acréscimos foi 145.64% maior 

que a t.ransmiss~o de decréscimos. Para um acréscimo de 10% 

no preço de exportação. o preço ao at.acado aument.aria 3.53% 

no mesmo mês e 6.32% no mês seguint.e. com efeit.o acumulado 

de 9,85%. Uma queda de 10% no preço de export.ação. 

provocaria quedas no preço ao atacado de 3.55% e 0.46%. 

respect.ivament.e. no mesmo mês e no mês seguinte. com efeito 

tot.al de 4.01%. O t.est.e F most.ra que n~o se deve rejeit.ar a 
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hi p6tese de que os acrésci mos de preços externos sej am 

integralmente transmitidos ao preço do óleo ao atacado. 

enquanto rejei ta-se a mesma hi pótese em relaç~o aos 

decréscimos. O coef'iciente de determinaç~o da regressão é.' 

elevado C 82%) • mostrando que as variáveis exógenas expllcam 

satisfatoriamente as variaçe5es no preço do óleo ao atacado. 

Mais uma vez pode-se verif'icar rigldez maiOI' para 

transnú ss~o de decréscl mos de preços. dessa vez por parte do 

setor atacadista de óleo. 

Tabela 33 - Equação de transmissão de preços segmentada 

entre preço de exportaç~o de óleo Cp00) e preço 
l 

ao 

Varo indep. 

estimativas 

Ct) 

R2 = 0.820 

DW = 1.74 

atacado de óleo CP°Ci.) _ 
t . 1 982/1989 

tendên.cia APo e Apoe 
l l-i 

-0.013** 0.353 0.632** 

C -2, 80) (1 .77) C3.22) 

Q 1/ C 27) = 1 8. 65 

F 2
/ (1.74)1/: 0.01 

F 3
/ C1,74)1/= 12.75** 

Dpoe 
t 

0.355 

C 1.50) 

Dpoe 
l-i 

0,046 

CO.18) 

i/ 
En.tre parênteses eslão os graus de liberdade do leste. 

2/ Tesle F ref'erenle à hipótese de que a elasticidade total 

de transmissão de acréscimos de preços é um. 

3/ Tesle F referente à hipótese de que a elasticidade tot'al 

de transmissão de decréscimos de preços é um. 

Nível de signif'icância do lesle Q: 5%. 

** Nível de significância dos tesles t CStudent) e F: 1%. 
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Os efei tos de acrésci mos e decrésci mos de 

preços da soja em grão no mercado internacional sobre o 

preço ao produtor aparecem na tabela 34. Apenas o termo 

constante e os coeficientes do acréscimo de preço de 

exportação, com uma defasagem. e do decréscimo de preço de 

expor-tação, sem defasagem, mostraram-se signif'icati vos pelo 

teste t. O coeficiente de determinação CR2
) é baixo (56,6~), 

mostrando que o ajust~e da l-egressão foi apenas razoável. 

Para um acréscimo de 10~ no preço de exportação, o preço ao 

produtor aumentaria de 14,83% ao final de 4 meses. No caso 

de decréscimo de 10X no preço de exportação, o preço ao 

produtor cairia de 4.49% após o periodo lotal de 

ajustamento. Assi m. a elasticidade de transmissão para 

acréscimos de preços foi 230Yo superior à elastid.daci{? de 

transmi ssão de decréscimos. Entretant.o. os testes F Cao 

ni vel de si gni f i cànci a de 5Yo) mostr am que não se deve 

rejei tar a hipÓtese de que ambas elasticidades totais de 

transmissão de preços sejam unitárias. 
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Tabela 34 - Equação de t.ransnússâo de preços segrnent.ada 

ent.re preço de export.ação de soja em grão Cpse) 
l 

Varo indep. 

tendência 

Apse 
l 

Apse 
l-i 

Apge 
t-2 

Apse 
t-a 

Apge 
t-4, 

Dpse 
t 

Dpge 
t-1 

Dpge 
t-2 

Dpge 
t-3 

Dpge 
t,-4 

R2 = 0,566 

e preço ao produt.or CP9P) - 1982/1989 
t 

Estimat.ivas ( t.) 

-0.008** C -3. 09) 

0.523 Cl.58) 

(3.07) 

-0.301 (-0.84) 

-0.393 (-1.10) 

0,541 (1.65) 

(2.33) 

0,040 CO.07) 

0.165 CO. 31) ':'o 

-0.045 (-0.08) 

-0.847 (-1.73) 

DW = 1.69 Q1/ (27) = 23.09* 
F3 / (1.65)1/ = 2.71 

1/ ent.re parênteses est.ão os graus de 1 i bel-dade do t.est.e. 
2/ Test.e F referent.e à hipótese de que a elast.icidade t.ot.al 

de transmissão de acréscimos de preços é um. 

a/ Test.e F referent.e à hipót.ese de que a elast.icidade t.ot.al 

de transmissão de decréscimos de preços é um. 

nível de significância dos testes Q e t (St.udant.); 5~. 

** nível de significância do t..aste t CSt.udent): 1%. 

Quant.o às el ast.i ci dadas de t.r ansmi ssão de 
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preços segmentadas entre preço do farelo ao alacado e preço 

da soj a em gr ão ao ni vel de pr"odulor C t.abel a 35). apenas o 

coeficiente do decréscimo de preço do farelo ao atacado com 

defasagem de um periodo não foi significativo pelo teste t. 

o coeficiente de determinação foi bom (75.8%), mostrando um 

ajustamento melhor que o da equação da tabela 34. Par'a 10% 

de acréscimo no preço ao atacado, o preço ao produtor 

elevaria-se 6,96% no mesmo mês e 4,37% no mês seguint.e. com 

efei to t.otal de ll. 33%. No caso de decrésci mo da mesma 

magnitude. o preço ao produt.or cairia 5,25% no mesmo mês e 

1 ,08% no mês segui nle. acumul ando um e1'e1 to de queda de 

6,33%. A elast.icidade para decréscimo de preços foi 79% 

inferior à elasticidade para acréscimo de preços. Pelo test.e 

F. os acréscimos de preços de farelo ao ~ at.acado~ são 

int.egralmente t.ransmitidos aos preços ao produtor. enquant.o 

os dect~ésci mos não o são. 

A análise ~onjunta dos testes de assimetria. 

das elast.icidades de t.ransmissão de preços segmentadas e das 

elasticidades convencionais, mostram a importância da 

segmentação para um conhecimento mais preciso dos efeitos de 

alteraçC5es em um nivel de mercado sobre os preços nos demais 

niveis. A t.abela 36 apresent.a as elasticidades convencionais 

e as segment.adas. lado a lado. Para compat.ibilizar a análise 

comparati va. estimou-se as elast.icidades convencionais com 

os pr eços domést.i cos cor r i gi dos pelaI GP. sendo esses os 

valores apresentados na referida tabela. 
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Tabela 35 - Equação de transmissão de preços segmentada 

entre preço do farelo ao atacado (pra) e preço 
t 

Varo indep. 

da soja em grão ao produtor (p9P)_ 1982/1989 
t 

tendência Apfa 
1 

Apra 
l-1 

estimativas -0.006** 

Ct) ( -3.15) 

0.696** 0.437** 

(3.44) (3.31 ) 

0.108 

(0.67) 

R
2 = 0.758 

DW = 1.36 

Q 1/(27) == 25,35* 

F2
/ (1.60)1/ = 1.313 

F 3
/ (1.60)1/ = 7.538** 

1/ entre parênteses estão os graus de liberdade do teste. 

Z/ Teste F referente à hi pótese de que a e1 asti ci dade total 

de transmissão de acréscimos de preços é um. 
3/ Teste F ref€ll-ente à hi p6tese de que a el asti ci dade total 

de transmissão de decréscimos de preços é um. 

n1 vel de si g1'1i f i cànc i a do teste Q; . 5~~. 

** nível de significà1'1cia dos testes t CStude1'1t) e F: 1%. 

Em geral. a estimativa convencional situou-se 

i nter medi ár i a entr e ael asti ci da de de tr ansmi ssão de 

acréscimos e a elasticidade de transmissão de decréscimos. 

não servindo para representar nenhuma das si tuaçe5es. Isso 

levaria a erro se fosse mantida a pressuposição convencional 

(implícit.a na est.imação convencional da elasticidades de 

transmissão de preços) de que as respostas dos ágentes de 

comercialização são as mesmas t.anto para acréscimos como 

para decréscimos de preços em outros niveis de mercado. Caso 

a est.imativa convencional fosse usada para analisar efeit.os 
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de acréscimos de preços, esses e~eitos estariam sendo 

subestimados. Caso ~osse usada para representar e~eilos de 

declinios de preços. ocorreria superestimação. Assim, os 

tesles de assimelria e as eslimalivas de elaslicidades de 

t.ransmissão de preços segmenladas (quando ~or conslalada 

assimelria) permit.em previs~es muilo mais seguras sobre os 

e~eilos de choques de preços nos dí~erenles niveis de 

mercados agrícolas. 

Tabela 36 - Elaslicidades de t.ransmissão de preços lot.ais 

convencionais e segmenladas - para a indúslria 

brasileira de soja - 1982/1989 

varo varo elaslicidades 

dep. indo convencional acréscimo decrélsci mo 

pOV 

t. 
p0o. 

t. 
0.969 1,193 0,697 

p0o. poo 
t. t. 

0.738 0,985 0.401 

p9P pgo 
l t. 

0,819 1,483 0.449 

p9P pfo. 
t. l 

0.900 1.133 0.633 

A lr ansmi ssão mai s i nt.ensa de acr ésci mo de 

preços most.ra que os di versos agent.es do mercado da soja 

apr esenlam mai ar r 1 g1 dez em r eduzi r em seus pr eços r eai s 
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quando os preços caem em out.ros n1 vei s do mercado. Os 

di versos t.est.es F real i zados most.r ar am uma t.endênci a por 

par t.e dos vár i os ni vei s de mercado de tr ansmi ssâo i nt.egr aI 

dos acréscimos de preços verificados em out.ros n1veis. Os 

test.es referent.es a decréscimos de preç:os most.raram que 

esses nâo seriam integralmente transmitidos. 

No caso do varejo de 61eo, a transmissão mais 

que proporcional de acréscimos de preços poderia set~ 

expli,cada pela organizaçâo est.rut.ural desse ni ve.l e pelas 

caracterlsticas do produto comercializado. Como o set.or 

varejista paulistano de óleo é 'bastante concentrado. e as 

elasticidades preço e renda ao varejo desse produlo sâo 

baslant.e baixas Cpr'oduto essencial com poucos substi t.utos 

viáveis). é possi vel para esse ni vel de mercado repassar 

acréscimo de cust.os e amort.ecer a t.ransmissâo dos 

decréscimos. Outro fat.or que pode t.er cont.ribuído para essa 

assimet.ria é a expect.at.iva inflacionária que ocorreu durante 

a década de 1980. Com isso. as quedas de preços poderiam ser 

vistas pelos diversos agentes do mercado como sendo 

t.ransit.6rias. 

As re1 açe5es com o mercado internacional 

parecem refletir as dificuldades impostas pelas políticas 

governamentais no que concerne às importaç~es. A 

possivel rigidez do cust.o de exportaç~o explica a 

t.ransmissão mais que proporcional das variaçe5es externas. 

mas não explica a transmissão mais int.ensa de acréscimos de 
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preços. Uma possi vaI expl i cação par a essa assi met.r i a pode 

ser encont.rada na polít.ica comercial brasileira da década de 

1980. 

Como f'oi vist.o no capit.ulo 2. no periodo 

cobert.o por essa pesquisa. o governo brasileiro cont.inuou 

cont.rolando com bast.ant.e rigor t.odas as import.açeíes 

( pr i nci pal ment.e após a cr i se de bal anço de pagament,os de 

1982) . Porém. a 

li ber.al i zada Ccom 

polít.ica 

o fim 

de 

das 

export.ação f'oi bast.ant.e 

cot.as e proi bi çl".)es de 

export.açl".)es) e a polít.ica cambial t.ornou-se mais agressiva. 

com a aceleração das desvalorizaçeíes cambiais. Assim. quando 

os preços de export.ação sobem. o increment.o das export.açtíes 

pode permit.ir elevação no preço domést.ico (elevação essa que 

poderia ser proporcional ou mais que proporcional à variação 

externa. dependendo da rigidez do custo de export.ação e da 

es t r ut. ur a dos mer c ados envol vi dos) . No c aso de queda no 

preço de export.ação. essa poderia não ser transmit.ida 

int.ernament.e na mesma magnitude. pela dificuldade de se 

import.ar o produt.o mais barat.o. 
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'" 6. CONCLUSOES 

Essa pesqui sa vi sou anal i sar as reI ações 

entre os preços de soja em grão, farelo de soja e óleo de 

soja a diferentes níveis de mercado (mercado externo para as 

três formas; soja em grão ao produtor; farelo ao atacado; 

óleo ao atacado; e óleo ao varejo). 

o capi tu! o 2 mostrou aspectos li gados à 

estrutura do setor. As informações apresentadas mostraram 

que o setor apresenta uma estrutt.lra bastante concen(,rada 

(exceção fei ta ao n1 vel de produtor rural), cabendo quase 

50% do mercado para as quatro maiores firmas do Estado de 

São Paulo. Entretant~o, parece que o poder de mercado dessas 

firmas não é tão grande, em vista da homogeneidade dos 

produtos comercializados. 

Viu-se também que o principal órgão na 

comercialização de óleo ao varejo nos grandes centros 

urbanos são os supermercados. os quais se abastecem (assim 

como os pecuaristas, no caso do farelo) diretamente nas 

indústrias de processament.o. o mercado internacional 

apresent.a grande importância sobre a indúst.ria brasileira da 

soj a. j á que. por exemplo. car ca de 40% do ól eo e 80% do 
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farelo produzidos internamente foram exportados entre 1983 e 

1985. A produção brasileira também é importante para o 

abastecimento internacional; em 1988, o Brasil part.icipou do 

mercado mundial com 10% das export.ações de grãos, 18% das 

export.ações de óleo e 30% das export.ações de fat~elo de soja. 

Most.rou-se também no refel' i do capi t.ul o, que 

os preços recebidos pelos export.adores brasileiros dependem, 

além das cot.ações da Bolsa de Chicago. de prêmios pagos 

pelos importadores. os quais podem ser posi t.i vos ou 

negat.ivos dependendo de uma série de . variáveis. A 

part..icipação brasileira no mercado int.ernacional 

direcionou-se para os derivados de soja. Isso foi possi vel 

principalmente em runção de medidas governament.ais qUfÕ' 

est.imularam a expansão da capacidade de processamento 

brasil eira. 

As polit..icas públicas, qUfÕ' influenciaram 

sobremaneira o setor na década de 1970. mostraram-se menos 

drásticas no periodo aqui analisado. As cotas de export..ações 

roram abolidas, assim como o t.abelament.e. mais recentement.e. 

Apenas as importações permaneceram sob cont.role rigido por 

part.e do governo. O câmbio t.ambém permaneceu sob controle 

govel' namen t al durant.e t..odo o periodo envolvido nessa 

pesquisa. no ent.ant.o. as desvalorizações cambiais foram 

incrementadas após a crise de Balanço de Pagamentos de 1982. 

Na part..e empirica. foram realizados t.estes 

para veriricar o sent.ido de causalidade ent.re as várias 
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séries de preços (pelo mélodo de Sims). Os resullados foram: 

senlido de causalidade do preço do óleo brulo no mercado 
. 

exlerno para o preço do óleo ref'inado ao alacado; sen't.ido de 

causalidade do preço do óleo ref'inado ao alacado para o 

preço do óleo refinado ao varejo; senlido de causalidade do 

preço da soja em grão no mercado' ext...erno para o preço da 

soja em grão ao produlor; relação bi-causal entre o preço do 

f'arelo no mercado ext...erno e o preço do farelo ao alacado; 

senlido de causalidade do preço do óleo ao atacado para o 

preço da soja em grão ao produtor; e sentido de causalidade 

do preço do farelo ao alacado pGl.ra o preço da soja em grão 

ao produtor. Resumi ndo, os resullados mostr ar am que as 

variações iniciam-se predominanlemente no mercado externo. 

I nt.er namente) o ni vel de a lacado. lanlo de ól eo como de . 

f'areIo. liderou as variações. 

A predominância de liderança no mercado 

internacional e ao alacado pode ser explicada pelo modelo 

leór i co de Gardner. No caso. esse senti do de causal idade 

significaria o predominio de choques de oferla. Como o selar 

externo e o alacado são os niveis onde as inf'ormaçe5es f'luem 

mais rapidamente, esses poderiam anlecipar-se ao produtor 

no ajustamento do preço. Se houvesse uma variação na oferta 

mundial. essa seria captada pelo mercado internacional e 

lransmitida inlernamente via atacado. No caso de um choque 

de oferla partindo do Brasil. o afei to sobre o mercado 

internacional se faria sentir mais inlensamente no caso do 
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:farelo de soja. lendo-se em visla que o Brasil é o maior 

exporlador mundial dessa mercadoria. Isso explicaria a 

causalidade bi-direcional enlre preço de exporlação de 

:farelo e preço ao alacado do mesmo. 

Com relação ao modelo de Heien. os vários 

ni vei s. com exceção do varej o. lender i am a aj uslar seus 

preços em relação ao excesso de demanda. Assim. os n1 veis 

que pudessem prever anleci pandamente em relação aos demai s 
( 

suas relações de o:ferla e demanda poderiam iniciar a 

variação. No caso. esses n1veis seriam o inlernacional e o 

alacado. O varejo lendel-ia a apli.car um rnarkvp sobre o custo 

de produção, l-epassando variações do preço do alacadi sla. A 

explicação alravés desse modelo não reslringiria a origem 

dos choques de preços para a o:ferla. admi li ndo lambém a 

presença de choques de demanda. No enlanlo. os parâmetros da 

demanda de óleo comest1 vel Cparlicularmenle sua 

inelaslicidade em relação à renda e ao preço) tornam 

improváveis os choques de demanda. 

Observou-se ainda que as variaç~es dos preços 

ao n1 vel de produlor tendem a ser anlecedidas pelas 

variações que ocorrem no mercado inlernacional e ao atacado 

Clanlo de óleo como de :farelo). Isso pode ser explicado pelo 

menor poder de mercado que o produtor rural tem em relação 

aos demais níveis. e à maior di:ficuldade que esse n1vel de 

mercado tem de ler acesso às in:formações. 

Após a de:finição do senlido de causalidade 
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entra os praços de soja e der i vados • estimou-se as 

elasticidades de transmissão de preços. Verificou-se que o 

periodo de transmissão de preços no setor é bastante curto. 

com per i odos de def asagem de um més em ger al . Apenas ao 

ni vel de produtor encontrou-se periodo de defasa.gem superior' 

a um (três meses, no caso de choqúes partindo do preço do 

61eo ao atacado; e quatro meses para variações no preço da 

soja em grão no mercado internacional). Esse último fato 

pode ser explicado pelas mesmas razé'Ses que fazem com que os 

preços variem i·nicialmente nos outros niveis de mercado. 

quais sejam, o menor poder de mercado e o menor acesso a 

informaç~es ao nivel de produtor rural. 

No caso' em que foi ver i f i cado senti. do de 

causalidade bi-direcional, estimou-se um sistema de equaçé'Ses' 

simultâneas pelo método dos mini mos quadrados em dois 

estágios. considerando-se período de defasagem de doze 

meses. As elasticidades totais de transmissão de preços 

encontradas foram: 0.976 entre preço do óleo ao atacado e 

preço do óleo ao varejo; 0.991 entre preço de exportação de 

61eo e preço de óleo ao atacado; 1.034 entre preço de óleo 

ao atacado e preço da soja em grão ao produtor; 2.007 entre 

preço de exportação de soja em grão e preço ao produtor; e 

1,098 entre preço do farelo ao atacado e preço da soja em 

grão ao produtor. Apenas a elasticidade entre o preço de 

exportação da soja em grão e o preço ao produtor mostrou-se 

estatisticamente diferente de um. Isso significa que as 
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variações no preço de expor~ação da soja em grão são 

transmitidas mais que proporcionalmente ao mercado int..erno. 

enquant..o que as variações nos demais niveis são transmitidas 

proporcionalmente ent..re si. 

No modelo de equações simult..âneas. 

encont.rou-se elasticidade ~o'lal de transmissão de preços 

enlre preço de expor~ação de farelo e preço ao at.acado da 

mesma mercadoria de 2.55. No caso de variações no preço ao 

a'lacado. a elast.icidô.de de ~ransmissão 'lot.al de preços ao 

preço de expor~ação de farelo foi de apenas -0.0028. Efei~os 

esses confirmados pelo t.es~e F quant.o ao valor da 

elaslicidade tolal. Esses dados parecem indicar que. embora 

exista relação bi-causal en~re os preços de farelo ao 

a~acado e no mercado e~erno. variações no preço 

de expor~ação lendem a ser 'lransmi~idas mais que 

proporcional ment..e ao a~acado ao longo de um ano, enquant..o 

que as var i ações no preço· ao a~acado apl~esen~am um efei t.o 

pequeno sobre os preços ex'lernos. 

A transmissão mais que proporcional das 

var i ações nos pr eços de expor ~ação par a os pr eços 

domésticos ocorrem provavelmente pela rigidez do custo de 

expor~ação brasileiro. Como as allquo~as dos impostos de 

export.ação não variam com o preço de exportação. o mesmo 

ocorrendo com outros component.es do custo. e como as 

desval or i zações cambi ai s acompanhar am mai s pr ox! mamen~e a 

inflação no per1odo em análise. a in~ernalização das 
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variações de preços ocorreu em amplilude superior à variação 

inicial no mercado ext:..erno. 

Nas relações em que se havia conslatado 

sentido de causalidade uni-direcional. testou-se se as 

tr ansmi ssBes de pr eços er am assi mélr i cas pelo pr ocedi mento 

de Houck.Os resultados mostraram que apenas a relação entre 

preço de óleo ao a~acado e preço da soja em grão ao produlor 

era simétrica. Veri~icou-se que em todos qs casos de 

assimelria as elasticidades de transmissão de acréscimos de 

preços eram superiol-es às elas~icidades de transmissão de 

decréscimos. Verif'icou-se ainda que. em geral. os acréscimos 

de preços eram integralmente tr-ansmi tidos Ccom exceção dos 

acréscimos ao alacado que são lransmi lidos mais que 

proporcionalmen~e pelos varejistas de óleo), enquanto q'21e os 

decréscimos eram transmitidos menos que proporcionalmenle. 

A análise most.ra que os diversos niveis de 

mercado da indústria da ·soja lendem a transmi tir mais 

intensamente os acréscimos de preços que os decréscimos. 

Esse ~a~o parece es~ar associado às caracteristicas do 

produto comercializado. à estrulura do mercado e à 

intervenção governamental. O produto comercializado ao 

varejo. o 6leo re~inado. apresenta demanda inalást.ica a 

preço e renda. o que torna mais interessante Cem termos de 

receita bruta) a transmissão de acréscimos de preços. A 

estru~ura concen~rada ao a~acado e varejo (supermercado) dá 

margem a um cer~o controle do mercado por parte dos agentes. 
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permitindo a t..ransmissão menos intensa de decréscimos de 

preços. No caso da i nter venç~o gover namental • o ele-ito 

~az-se sentir principalment..e no relacionamento entre os 

mercados externo e interno. Como as restriç~es às 

importaç~es foram muito mais intensas que às exportaç~es. os 

acréscimos de preços de exportação puderam ser intensament..e 

transmitidos internamente, enquanto que as quedas dos preços 

de exportação puderam ser amortecidas pela dificuldade de 

se comprar o produto mais barato no mercado externo. 

A anál i se compar ati va das el ast..i ci dadas de 

transmissão de preços convencionais com as segmentadas 

most..rou as deficiências das estimat..ivas de elast..icidades 

convencionais, vist..o que essas n~o represent..am 

adequadamente. caso ocor r a assi metr i a ~ nem os aCl-ésci mos nem 

os decréscimos de preços. Esse ~at..o just..i~ica a inclusão da 

análise da assimet..ria nos est..udos que ~uturamente venham a 

ser ~eitos sobre ~ormação e t..ransmissão de preços agricolas. 

As análises aqui realizadas t..r'azem 

diversas implicaçe;es para politica agricola. t..anto para 

pcl i ti ca comerei aI como para poli t..i cas de estabi I i zação de 

preços int..ernos. Verificou-se que os preços de export..ação 

in~luenciam os preços domést..icos e que as variaç~es externas 

s~o transmitidas mais que proporcionalmente aos preços 

int..ernos. Esse e~ei t..o. que não havia sido veri ~icado na 

década de 1970 por WILLIAMS & THOMPSON Cprovavelment..e pela 

poli tica de controle sobre as export..aç~es e pela 
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sobreva16rizaç~o cambial), most.ram o pot.encial 

desest.abilizador dos preços exlernos em relação à economia 

da soja. Essa t.endéncia Cve,ificada também po, BARROS~ 1986) 

pode tornar vant.ajosa a.o Brasil a adoção de polilicas 

tribulárias com lari~as variáveis. 

Adicionalmenle. a política de rest"ição às 

import.açêSes pode t.er permilido a t.ransmissão mais int.ensa 

dos acrésci mos de preços ext.ernos aos preços domést.i cos. 

Nesse caso. uma politica mais libe,al de importaçeses poderia 

diminuir o poder de mercado dos export.adores. aument.ando a 

eficiência do setor. 

A transmissão maio, dos acréscimos de preços 

em t.odos os ni vei s de mercado consi der ados (i ncl usi ve com 

transmissão mai s que proporei onal dos acrésci mos de p""EIÇOS 

por parte dos va,ejistas) e o retardamento das variações de 

preços por part.e dos produlores rurais. indicam que 

polit.icas de mercado que increment.em a compet.ição no set.or e 

que aument.em o poder de barganha dos agricul t.ores t.ambém 

podem aumenlar a eficiência da i ndúst.r i a.. Al gumas medi das 

possi vei s nesse sent.i do ser iam: implement.ação de um 

serviço gove,nament.al eficient.e de coleta. 

di vulgação de informaçeses de mercado; 

processament.o e 

i ncent.i vo às 

organizações de produt.ores rurais. t.ais como cooperat.ivas e 

associaçêSes; criação de linhas de crédit.o para inst.alação de 

processadoras de menor port.e para atendi ment.o de mercados 

locais; ent.re out.ras. 
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