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Autor: S ANDRO EMÍLIO BORTOLIN 

Orientadora: Prof(a). Dr(a).: MIRIAN RUMENOS PIEDADE BACCHI 

RESUMO 

O presente estudo foi elaborado com o objetivo de analisar a oferta de exportação 

brasileira de frango através da estimação de um modelo econométrico. As exportações 

de carne de frango vêm aumentando sua importância relativa na pauta das exportações 

brasileiras de produtos agropecuários. Isso tem sido atribuído, principalmente, às 

condições altamente competitivas resultantes de um intenso desenvolvimento de 

produtos que atendem às preferências dos consumidores, além de inovações tecnológicas 

implementadas pelo setor. Para analisar as exportações brasileiras de frango, ajustou-se 

um modelo teórico que especifica a oferta de exportação como resultado da diferença 

entre a oferta e demanda internas. Como variáveis explicativas para o referido modelo, 

utilizaram-se a série de preço interno, a de preço externo, a de renda interna e a de taxa 

de câmbio real. As respectivas elasticidades encontradas apresentaram sinais coerentes 

com a teoria econômica e com o modelo delineado para a análise. O modelo 

econométrico ajustado por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) incluía um termo de 

correção de erro, uma vez que as séries são integradas e co-integradas. Dentre as 

variáveis consideradas no modelo, a que apresentou o maior coeficiente em valores 

absolutos foi a renda interna - uma variação de 1% na renda interna causa uma variação 



de aproximadamente 1,35%, em sentido contrário, nas exportações. Torna-se evidente, 

portanto, que o crescimento da economia doméstica impacta negativamente as 

exportações, sendo verdadeiro o inverso. Esse resultado indica que não é necessária a / 

adoção de medidas intervencionistas para garantir o abastecimento doméstico, visto que 

o próprio mercado providencia os ajustes necessários para a manutenção do equilíbrio 

entre oferta e demanda. A elasticidade encontrada para o preço doméstico de frango 

indica que mudanças nessa variável teriam impacto relativamente pequeno sobre as 

exportações - uma variação de 1% nessa variável produziria uma variação percentual de 

0,33 na quanldade exportada. O efeito de mudanças na taxa de câmbio real mostrou-se 

relativamente importante para estimular as exportações de carne de frango - um aumento 

de 1% na taxa de câmbio provoca uma elevação de 0,46% nas exportações do produto, 

após o período de dois meses. O coeficiente da variável preço externo, embora seja 

positivo como esperado, apresentou-se não-significativo estatisticamente, indicando que 

ele foi estimado com baixa precisão. A magnitude do coeficiente estimado indica que 

uma alteração de 1% no preço externo ocasionaria um aumento de aproximadamente 

0,44% na quantidade exportada, após três meses. Em termos gerais, dentre as variáveis 

relacionadas no modelo, a renda interna e a taxa de câmbio efetiva apresentaram as 

maiores elasticidades. O preço externo e o preço interno, embora afetem as exportações 

brasileiras de frangos, fazem-no de forma menos expressiva para uma mesma variação 

percentual. Torna-se evidente, pelos resultados obtidos, que as exportações brasileiras de 

frango dependem, em grande parte, de um ambiente macroeconômico adequado, uma 

vez que as duas variáveis mais relevantes na explicação das exportações são a renda 

interna e a taxa de câmbio. Contudo, pode-se concluir que investimentos em tecnologia, 

extremamente importantes para a geração de excedentes exportáveis, são 

imprescindíveis para o bom desempenho das exportações. 



ESTIMATE OF BRAZILIAN POULTRY EXPORT SUPPLY EQUATION 

(199112000) 

Author: SANDRO EMÍLIO BORTOLIN 

Adviser: Prof. Dr. MIRIAN RUMENOS PIEDADE BACCHI 

SUMMARY 

The objective of this study was to analyze Brazilian poultry export supply through an 

econometric model. The importance of exports of poultry meat has increased 

considerably in the total Brazilian agricultura1 foreign sales. This is especially due to 

highly competitive conditions resulting from both an intensive development of 

products that meet consumers' preferences and technological innovations 

implemented in the sector. For the analysis of Brazilian exports of poultry, a 

theoretical model was developed which specifies the exports supply as a result of the 

difference between the internal supply and demand. The explanatory variables used 

for the model were the internal price, externa1 price, internal income and real 

exchange rate series. The elasticities found presented signs that were coherent both 

with the economic theory and with the model developed for the analysis. The 

econometric model adjusted by Ordinary Least Squares (OLS) included an error 

correction t e m  once the series are integrated and co-integrated. Among the variables 

considered in the model, the one which presented the highest coefficient in absolute 

value was the internal income - a variation of 1% in the internal income provokes a 

variation of about 1.35%, in the contrary direction, in exports. Therefore, the fact that 

the growth in domestic economy has a negative impact in exports and that the 
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inverse is also true becomes evident. This result shows that the adoption of 

intervention measures in order to guarantee the domestic supply is not necessary, 

since the market itself makes the necessary adjustments to maintain the balance 

between supply and demand. The obtained domestic price elasticity for poultry 

indicates that changes in this variable would have a relatively low impact on exports 

- a variation of 1% would produce a percentile variation of 0.33% in the exported 

amount. The effect of changes in the real exchange rate was relatively important to 

stimulate poultry meat exports - an increase of 1% in the exchange rate provokes an 

elevation of 0.46% in exports after a period of two months. The externa1 price 

variable coefficient, in spite of being positive, as expected, was statistically 

insignificant, showing that it was estimated with low precision. The magnitude of the 

estimated coefficient shows that an alteration of 1% in the external price would result 

in an increase of approximately 0.44% in the exported amount after a period of three 

months. In general, among the variables used in the model, the internal income and 

the effective exchange rate had the highest elasticities. Although the external and 

internal prices affect Brazilian exports of poultry, they do it less expressively for the 

same percentile variation. The results show that Brazilian poultry exports depend 

greatly on an adequate macroeconomic environment once the most relevant variables 

in the explanation of exports are the internal income and the exchange rate. However, 

we have concluded that more invesiments on technology, which is highly important 

for the generation of exportable surplus, are cardinal for the good development of 

exports. 



1.1 Justificativa 

As relações comerciais internacionais estão intimamente ligadas à busca do 

equili'brio nas economias dos países em desenvolvimento. No Brasil, embora o 

crescimento das importações, como conseqüência da liberalização comercial, tenha 

recebido especial atenção nas discussões que tratam do comércio internacional, sabe-se 

que as exportações representam importante papel no processo de ajustamento das contas 

externas. 

As exportações proporcionam recursos para manter o fluxo de bens de capital 

necessário ao desenvolvimento do país e, desta fòrrna, elas adquirem especial 

importância por serem não apenas um elemento de ajuste das contas externas, mas 

também de manutenção dos niveis de crescimento da economia e emprego. A 

dinamização das exportações é necessária, segundo Cavalcanti & Ribeiro (1998), por 

dois aspectos básicos. Em primeiro lugar, o ritmo de crescimento das exportações deve 

ser tal que compense, pelo menos parcialmente, o crescimento das importações, evitando 

a existência de déficits comerciais elevados. Em segundo lugar, as exportações devem 

garantir a sustentabilidade da trajetória do endividarnento externo, decorrente da 

absorção de poupança externa necessária para financiar os investimentos nacionais de 

paises em desenvolvimento. . 



Atualmente, um dos principais ternas de debates de política econômica brasileira 

refere-se ao desempenho das contas externas do país, especialmente da balança 

comercial, que passou de superavitária até 1994 para deficitária, depois desta data. A 

abertura comercial iniciada no final da década de 80 e dekgrada no início dos anos 90 

juntamente com a política econômica adotada pelo governo brasileiro após a 

implementação do Plano Real são apontadas como as principais causas dos constantes 

déficits apresentados pela balança comercial brasileira nos últimos anos.yA adoção, em 

janeiro de 1999, de um regime de câmbio flutuante concomitante a uma desvalorização 

cambial gerou uma expectativa de melhora da balança comercial devido a um aumento 

esperado das exportações e à queda nas importações. Entretanto, tal recuperação não 

ocorreu, pois as commodities agrícolas, principal categoria de produtos exportáveis 

brasileiros, têm registrado queda de preços (Castro & Rossi Junior, 2000). Este fàto 

acentua o interesse pelo comportamento das exportações e, em especial, dos produtos 

agropecuários, dada a representatividade destes na pauta das exportações brasileiras. 

Com a abertura de mercado e a redução do papel do Estado na economia 

brasileira, verificadas em consonância com o movimento mundial de liberação 

comercial, foram implementadas diversas medidas, a partir de 1990, que propiciaram 

aos diversos segmentos da economia nacional um aumento da eficiência produtiva. Ao 

invés de incentivos ou subsídios oficiais, desta vez o ganho de eficiência foi movido pela - 
necessidade de sobrevivência no mercado. Iniciava-se uma etapa na qual o país teria 

uma relação fundamentalmente diferente com o mercado externo, através de uma maior 

integração que incluía o comércio de bens e serviços. A estratégia de integrwão à 

economia mundial exigia que as empresas brasileiras alterassem as seus sistemas de 

produção de forma a se adaptarem à nova conjuntura. 



1.2 Importância do estudo 

A avicultura brasileira, desde que surgiu como atividade econômica 

industrializada, vem apresentando grande evolução. Os pontos cruciais que permitiram o 

desenvolvimento do setor avícola no Brasil são: o grande avanço tecnológico, 

especialmente no que diz respeito às matrizes e ao sistema produtivo utilizado, a oferta 

relativamente constante de alimentos, usados como insumos na atividade, e a conquista 

do mercado externo como alternativa para ampliação do seu mercado consumidor. 

As exportações brasileiras de frango apresentaram um crescimento de 158% 

durante a década de 90 (Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango - 

ABEF, 2000), alcançando posição de destaque no cenário mundial. No ano de 1999, o 

Brasil passa a ocupar a segunda posição na relação dos maiores produtores de fiango do 

mundo, sendo superado apenas pelos Estados Unidos. 

A avicultura tem destaque também no cenário econômico brasileiro atual. Em 

1999, este setor empregou dois milhões de pessoas, movimentando US$ 10 bilhões e 

gerando US$875 milhões em divisas (ABEF, 2000). 

Bacchi & Spolador (2001)~ indicam que o consumo interno de carne de frango 

tende a crescer mais lentamente nos próximos anos devido a queda nas taxas de 

decréscimo dos preços observadas nos últimos tempos. Assim sendo, para que a 

produção de fiango possa continuar crescendo da fonna como vinha ocorrendo, é 

necessário aumentar a representatividade das exportações brasileiras no comércio 

internacional de aves. Torna-se importante, assim, a realização de estudos que permitam 

identificar as variáveis que afetam as exportações brasileiras de fiangos. 

BACCHI, MRP.; SPOLADOR, HF.S. Elasticidade-renda do consumo físico de frango nas regiões 
metropolitanas do Brasil, 2001.10 p. (Submetido à SOBER). 



1.3 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é estimar um modelo econométrico, 

fùndamentado num modelo teórico, que explique a oferta de exportação brasileira de 

fiango de forma a identificar os principais determina.ntes do desempenho das 

exportações desse setor. A principal contribuição deste estudo é fornecer embasamento 

para a elaboração de análises prospectivas acerca da evolução das exportações 

brasileiras de fiango, visto que o conhecimento das variáveis condicionantes da oferta de 

exportação de fiango sobre o quantum exportado permite, além da análise do 

desempenho das exportações, a simulação de políticas que visem ao desenvolvimento do 

referido setor. 



2.1 O mercado de frango: surgimento e consolidação da indústria avícola 

O modelo de produção avícola atual começou a se formar a partir de meados do 

século passado nos Estados Unidos, Europa e Japão. A necessidade de destinar carne 

vermelha para os soldados em combate na Segunda Guerra Mundial tornou 

indispensável a produção de carnes alternativas, de preferência de pequenos animais, 

que estivessem prontas para consumo num curto espaço de tempo. Os EUA e, no pós- 

Guerra, os países da Europa começaram a desenvolver pesquisas no sentido de obter 

novas linhagens, rações e alimentos que atendessem aos requerimentos nutricionais das 

aves, aiém de desenvolver medicamentos específicos para a avicultura. 

No Brasil, o aumento do consumo de carne de fiango2 está relacionado A 

diminuição de seu preço relativo (Barros, 1 99413. Segundo Rizzi (1 993), as alterações no 

consumo de carne de fiango devem-se a algumas circunstâncias especificas. A primeira, 

mais importante, diz respeito ao &to de que a indústria avicola não se 

Nos anos 70, a relação de preços, em quilogramas, carne bovinalcarne de fiango variou entre 1,32 e 1,82 
(Rizzi, 1984, p.27; extraído de Rizzi, 1993, p. 62). Nos anos 80, a partir de 1985, o preço da carne bovina 
esteve sempre acima do preço da carne de fiango, num patamar entre 15% e 45% (Associação dos 
Produtores de Pintos de Corte - APINCO, extraído de Riza, 1993). Na segunda metade da década de 90, 
tal relagio manteve-se entre 1,59 e 2,26 (Associação Paulista de Avicultura - APA, 2001). Em relação à 
carne suína, também se verifica uma vantagem para a carne de fiango. Dados para alguns anos 
selecionados mostram que, entre 1972 e 1982, o preço da carne de h g o  sempre esteve abaixo da carne 
de porco, variando entre 32% e 52%, valores que permanecem inalterados se considerarmos o preço 
cobrado do consumidor final (Associação Brasileira de Criadores de Suínos -ABCS, 2001). 
3 1 3 ~ ~ ~ ~ ~ ,  G.S.C. Formação de preços no setor de frangos de corte no Brasil. Piracicaba: mar. 1994. 

88p. (Relat6rio de Pesquisa) 



desenvolveu apenas na escala produtiva, mas -também no tocante a inovações 

tecnológicas do sistema produtivo. Já a produção de "outras carnes" permanece ainda, 

com raras exceções, relativamente atrasada em termos de processo e de matérias-primas. 

Tal avanço produtivo permitiu uma acentuada redução dos custos de produção e preços, 

além da criação de diversas variedades de produtos, permitindo a ditùsão e ampliação 

dos mercados (Rizzi, 1993). 

Deve-se considerar também que sua expansão está intimamente ligada ao 

desenvolvimento de um mercado interno com grande potencialidade. O crescimento 

urbano ocorrido nos anos 70, h t o  de um forte processo migratório, a participação cada 

vez maior da mulher no mercado de trabalho e, mais recentemente, a reestruturação da 

indústria alimentar, com vistas a atender às mudanças verificadas no estilo de vida do 

consumidor, permitiram o desenvolvimento da indústria de alimentos, especialmente da 

voltada à carne de fiango. Santana (1999), ressaltou, em seu estudo, a ocorrência de 

alterações nas preferências dos consumidores associadas ao consumo de produtos de 

faca preparo (prontos e semipreparados). Tais alterações, juntamente com a busca por 

urna dieta saudável e equilibrada, fruto da valorização de aspectos relacionados à saúde 

e estética, têm sido apontadas como responsáveis pelo aumento do consumo de carne de 

fiango (Bacchi & Spolador, op. cit.). 

A Tabela 1 mostra a evolução do consumo per capita de carne de fiango no Brasil 

entre 1970 e 2000, que corresponde ao inicio efetivo da produção industrial de fiango 

até o período recente, podendo-se verificar o expressivo aumento ocorrido. O caráter 

industrial da produção de fiango surge em meados dos anos 70, pois até o início daquela 

década a maior parte da produção ocorria, ainda, em criadouros domésticos, e consolida- 

se, no f h l  da década de 70 (Barros, 1994). 

A expansão e consolidação do complexo avícola existente atualmente podem ser 

explicadas por cinco pontos principais: desenvolvimento acelerado da seleção genética 

das aves e das rações e fontes de nutrientes para as mesmas, controle sanitário amplo e 

eficaz combate às doenças, avançadas técnicas de manejo e, por fim, ganhos 



tecnológicos no processamento, distribuição e comercialização do produto h l .  Estes 

cinco pontos, no conjunto, são responsáveis pelo bom desempenho da cadeia avícola 

brasileira. 

Tabela 1. Evolução no consumo anualper capita de 
carne de fimgo no Brasil de 1970 a 2000. 

Ano Kg Variação(%) 

1970 2,30 

Fonte: União Brasileira de Abatedouros de Aves (UBA). 

extraído de Rizzi (1993) - dados referentes ao período 1970-85. 

Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango 

(ABEF). 

O efetivo crescimento da produção de aves no Brasil se deu quando linhagens de 

matrizes desenvolvidas geneticamente foram introduzidas no pais por intermédio de 



acordos c~merciais.~ Essas operações de importação ocorreram até 22 de abril de 1965, 

quando o Decreto n." 55.981 disciplinou a importação de matrizes para reprodução. 

Como conseqüência, o setor diversificou o processo produtivo, dividindo o mesmo em 

três categorias: granjas de matrizes avós, de pais e de pintos comerciais. Em meados da 

década de 70, já existiam no país dezoito empresas produtoras de matrizes avós, sendo 

que destas, nove eram estrangeiras. Em 1980, trinta e cinco linhagens diferentes de aves 

eram produzidas no pais, sendo doze delas de corte (Sorj, 1982). 
I 

Torna-se importante destacar que tais números referem-se à produção de' matrizes 

avós, o principal "subproduto" do desenvolvimento genético. Essas matrizes eram 

obtidas das linhagens escolhidas no processo de seleção genética e, por sua vez, 

originavam os reprodutores, chamados de matrizes pais, utilizados na produção dos 

pintos comerciais. O diagrama abaixo ilustra esse processo de produção de matrizes: 

EXTERIOR BRASIL 

Seleção 
Genética 

- 

Figura 1 - Diagrama ilustrativo do processo de produção de matrizes para criação de 
íiangos de corte no Brasil. 

f Matrizes 
Avós _i M""" 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

'"O" 

Comerciais 

Ainda hoje a seleção genética é um processo basicamente realizado no exterior, 

sendo desenvolvido internamente apenas seleções com monitoramento externo, ou seja, 

Em 1961, resultado de um acordo entre Robetz Parks e a Granja Branca, adentraram ao país, vindo dos 
Estados Unidos, as primeiras matrizes importadas (Sorj, 1982). 



realizadas por filiais de empresas multinacionais, ou, o que é mais comum, por firmas 

vinculadas a grupos internacionais, que constituem empresas líderes no abate nacional. 

Trata-se de atividade que demanda muito capital para investimento e que pode não trazer 

retomo imediato, dada a lentidão do processo de seleção e a dependência de 

componentes genéticos muito complexos, o que exige intensa pesquisa científica, para a 

qual o setor público brasileiro, tampouco, conta com recursos (Barros, 1994). Outro 

.%ator inibidor do desenvolvimento da seleção genética nacional é a abundante oferta de 

tecnologia genética disponível no mercado internacional. A Tabela 2 apresenta as 

principais linhagens introduzidas no país, seus representantes e as respectivas 

participações nos mercados brasileiro e mundial. 

Tabela 2. Principais linhagens de aves comercializadas, seus 
representantes e as respectivas participações nos mercados 
brasileiro e mundial - 1992. 

Linhagens Representantes Origem Participação (%) 

Brasil Mundial 

Arbor Acres SadiaDena Branca EUA 33 48 

Eybroa Holanda - 14 

Hubbard Granja Rezende Canadá 4 1 8 

Roos Agroceres Escócia 11  20 

Cobb Perdigão EUA 7 10 

lsab Isa do Brasil França 8 - 
Pilch Sadia EUA - - 
Fonte: Rizzi (1993). 
a Não comercializada no Brasil e sem representante, quando da pesquisa 
feira pelo autor. 

As linhagens Isa e Pilch, juntas, representam 8% do mercado brasileiro. 

As linhagens mais difundidas no mercado nacional e mundial são produzidas por 

empresas independentes e especializadas apenas na produção de aves geneticamente 

melhoradas. As demais estão vinculadas a empresas com atividades na produção de 



carne de fiango.5 Em i geral, as linhagens introduzidas no país, mesmo apresentando 

características comuns, possuem algumas diferenças básicas, cabendo ao mercado 

escolher dentre os tipos existentes. Tais diferenças implicam em desempenhos diversos, 

indicados por parâmetros de rendimento e produtividade, entre os quais destacam-se o 

número de pintos por fêmea e a conversão alimentar, ou seja, capacidade de 

transformação de alimentos em carne no menor intervalo de tempo possível. Além 

destes objetivos, a seleção genética busca também uniformizar o peso das aves abatidas, 

reduzir a taxa de mortalidade e elevar o grau de precocidade das aves. 

Dentre as linhagens, a que apresenta melhor rendimento em relação ao primeiro 

parâmetro (pintoslfêmea) é a Hubbard - 146,OO pintos por fêmea (Rizn, 1993). 

Analisando a Tabela 2, verifica-se um contraponto no tocante à participação mundial. 

Enquanto que no mercado mundial a linhagem Arbor Acres é predominante, no mercado 

brasileiro tal posição pertence à raça Hubbard. O aspecto mercadológico explica esse 

fenômeno. A linhagem Hubbard possui certa rusticidade, apresentando estrutura óssea 

bem desenvolvida, além de apresentar maior tamanho e peso, o que, dadas as 

características do mercado interno - predominância do consumo de fiango inteiro -, é 

desejável Por outro lado, a Arbor Acres, segundo Rizzi (1993), é mais apropriada para 

os padrões de consumo dos países desenvolvidos, os quais privilegiam carnes mais 
Z 

elaboradas e industrializadas. As aves da linhagem Arbor Acres possuem pouca 

estrutura óssea e, praticamente, ausência de gordura, maximizando o rendimento em 

termos de carne. 

O fiango, dentre os animais utilizados na alimentação humana, é um dos que 

possuem maior capacidade de conversão alimentar (Rizzi, 1993). Para o Brasil, estima- 

se urna relação média de conversão alimentar de 1,78 kg de ração para 1 kg de ave, ou 

seja, para cada 1,78 kg de raqão obtém-se um quilograma de carne, no prazo de 41 dias. 

Segundo Rizzi (1993), a linhagem Arbor Acres pertence ao gmpo Rockfeller e a hbbard ao grupo 
Merck-Sharp, laboratório de produtos veterinários. A Cobb pertence à Tyson Foods, líder da indústria 
abatedora e, recentemente, m o  de uma associação com a Roos British Internacional. A empresa 
Agroceres passou a importar as bisavós e produzir internamente as avós, o que não signiftca a 
independência tecnológica. 



A Tabela 3 apresenta a evolução da conversão alimentar para o frango de corte no 

~ r a s i l . ~  

Tabela 3. Evolução da conversão alimentar obtida para o 
frango de corte no Brasil 

Peso do Conversão Idade 
Ano 

Frango ($5) Alimentar (SemanaiDias) 
- 

1930 1.500 3,50 15 semanas 

1940 1.550 3,OO 14 semanas 
1950 1.800 2,50 10 semanas 

1960 1.600 2,25 8 semanas 

1970 1.800 2,OO 7 semanas 

1980 1.700 2,OO 7 semanas 

1984 1.860 1,98 45 dias 

1989 1.940 1,96 45 dias 
1997 2.250 1,95 45 dias 

200 1 2.240 1,78 41 dias 

Fonte: Aves e Ovos (2001). 

Profundas transformações ocorridas na estrutura produtiva agrícola brasileira nos 

anos 70 possibilitaram, além de mudanças na base técnica de produção, estreitamente de 

vínculos com as indústrias a montante e a jusante. Nesse contexto, diversos segmentos 

da indústria agroalirnentar se modernizaram e outros, até então inexistentes, instalaram- 

se e passaram a ter representatividade. A indústria de carnes, dentro deste contexto, 

apresentou grandes alterações, com a instalação de modernos frigoríficos abatedouros de 

aves. Dessa forma, nos anos 70, surgiu um setor moderno vinculado à política agrícola 

vigente - forte liquidez internacional -, mais especificamente à política de crédito 

subsidiado para a instala~ão de fiigorifícos e sistemas de produção e comercialização 

integrados. 

6 A linhagem Arbor Acres, embora possua elevada conversão alimenta., por sua estrutura fiágil, é mais 
suscetível a doenças e à mortalidade, sendo esse outro fator que explique sua pequena participação no 
mercado interno. 



O resultado desse desenvolvimento foi a intensa inserção da região Sul e do estado 

de São Paulo nessa avicultura moderna. Embora outros estados tenham aumentado sua 

participação na produção nacional, isso ocorreu através de plantas menores, voltadas, em 

sua maioria, para mercados regionais. Em São Paulo, a grande concentração das plantas 

estava relacionada ao tamanho do mercado, tanto em relação ao volume de emprego e 

renda gerados pela economia paulista, como por seus padrões de consumo diferenciados 

em relação à média nacional. 

Outra questão importante quanto a industrialização ocorrida versa sobre as 

diferenças entre as técnicas de produção utilizadas na região Sul, principalmente em 

Santa Catarina, e São Paulo. Enquanto o modelo paulista estava centrado no abate do 

fiango, sendo o fornecimento do insumo básico, o fiango vivo, de responsabilidade de 

produtores independentes7, na região Sul o modelo de indústria avícola incluía pequenos 

produtores trabalhando de forma integrada (Marques, 1 99 1). Tal modelagem, 

implementada primeiramente no estado de Santa Catarina, baseava-se na experiência das 

empresas lá estabelecidas no segmento de suínoss. 

Verifica-se, assim, que a atividade avícola na região Sul constituiu-se, a priori, 

como uma atividade secundária dentro de um processo de diversificação da produção, 

bmando-se, num segundo momento, a atividade principal dessas empresas (Rizz,i, 

1993). 

O citado "modelo catarinense" de produção integrada, similar ao verXcado nos 

Estados Unidos da América (Zirlis et al., 1990), é definido como o grande fator de 

difusão de tecnologia para o setor. Considera-se que esse sistema está diretamente 

' Nos anos 80, a estmtura produtiva do Sudeste é substituída pelo modelo integrado desenvolvido na 
região Sul (Zirlis et al., 1990). 
8 O complexo produtivo de suínos apresenta as mesmas características verifícadas para o fiango. 
Entretanto, o o o  da carne de porco não apresentou o mesmo crescimento da carne de &ango. 
Segundo a Associa@o Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), além do preconceito e da falta de 
informação, os fhtores que mais dificultam o crescimento do consumo são a grande defasagem existente 
entre o preço do s i n o  na granja e o preço final no supermercado, chegando a atingir até 666% e, 
principalmente, o grande consumo de produtos industrializados, o que aumenta o preço final, 
desestimulando seu consumo. Atualmente, do total consumido no país, 30% são consumidos in d u r a  e 
70% é consumido na forma industrializada (ABCS, 2001). 



relacionado com o crescimento da produção e da produtividade de fiango no Brasil e no 

mundo, pois é um sistema comum para praticamente todos os grandes produtores. 

Considerando aspectos de regionalidade, o sistema de integração tem algumas 

variações, sendo que as principais dizem respeito ao grau de ação da empresa 

integradora e à liberdade do produtor dentro do processo produtivo. A integradora, no 

geral, é responsável pelo fornecimento do pinto e pelo pacote tecnológico, ou seja, 

responde pela genética das aves, ração, medicamentos, assistência técnica, além do 

transporte, abate e comercialização. O produtor fica responsável pela parte física da 

instalação, mão-de-obra, água e energia. Os pagamentos são feitos com base no valor de 

mercado do produto e na produtividade dos lotes. O produtor tem ainda como fonte de 

receita a "cama" de frango, que é utilizada como fertilizante ou ração 

O principal insumo de produção da avicultura é a ração1', representando 65% dos 

custos do fiango. A ração é utilizada durante todo o processo de produção, mas a sua 

representatividade na alimentação varia de acordo com a idade e propósito da ave 

(Barros, 1994). O desenvolvimento da indústria avícola na região Sul está "intimamente 

vinculado à expansão das culturas de soja e milho", insumos básicos na composição das 

rações animais (Rizzi, 1993, p.69). Tal caráter logístico das plantas produtivas é 

reforçado, atualmente, pelo crescimento da produção avícola no Centro-Oeste, área de 

fronteira agrícola onde há intensa produção de grãos. 

O setor de ração no agronegócio brasileiro cresceu paralelamente ao 

desenvolvimento da avicultura. Em 1976, 72% da produção nacional de rações 

balanceadas era absorvida pelo setor agrícola (Giulietti et al., 1980). De acordo com 

estudo realizado pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República e pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em 1975, havia grande concentração 

Atualmente, dada a incidência do "mal da vaca louca", o Ministério da Agricultura proibiu a utilização 
da " m a "  de eango na alimentação bwina. Empresas do setor estão direcionando o subproduto 
exclusivamente para a agricultura A empresa Frango Sertanejo, de Guapiaçu (SP), por exemplo, está 
apostando na venda para lavouras anuais dos estados do CentreOeste e para os v a r e s  de citros da 
região de São José do Rio Preto (SP), cidade próxima à indústria, (Gazeta Mercantil, 1 e 2 setembro de 
2001). 
l0 O milho representa cerca de 60 a 65% e o Belo  de soja cerca de 27% na composição da ração. 



produtiva e geográfica no setor de fabricação de rações. A produção estava concentrada 

junto às unidades de produção avícola, isto é, no Sul e Sudeste do país, com 

predominância, embora decrescente, do estado de São Paulo. Em 1975, existiam 280 

fábricas no país, sendo que 91 delas respondiam por 75% da capacidade instalada, 

enquanto que as 189 restantes representavam apenas 25%. A tendência verificada nesse 

setor, de forma similar ao mercado avícola, era o desaparecimento ou a absorção das 

pequenas fábricas por conglomerados maiores. As variações na oferta de matéria-prima, 

aliadas à defasagem tecnológica, podem ser apontadas como fatores predominantes para 

a ocorrência dessa concentração mercadológica". 

Outro ponto importante que colaborou para tal concentração foi o número de 

empresas estrangeiras12 atuando no país. Em função da larga experiência obtida em seus 

países de origem, tais empresas, além da instalação de modernos equipamentos de 

processamento, introduziram mudanças administrativas e princípios sofisticados na 

formulação de rações13. 

O completo processo de verticalização proporcionou às cinco maiores empresas a 

duplicação da sua produção conjunta e um aumento da participação na produção 

nacional, passando de 17% em 1980, para 35% em 1985, posição esta mantida até 1993, 

quando houve uma ligeira redução passando para 34%. No final da década de 90, as oito 

maiores empresas respondiam por aproximadamente 46% do total produzido. A Tabela 

4 apresenta os maiores produtores de fiangos no ano de 2000. 

As acentuadas oscilações dos preços do muho e do b e l o  de soja tornavam necessária a estocagem 
prolongada, além de condições para melhoria da qualidade técnica das rações. 
l2 Dentre as empresas estrangeiras, podem ser destacadas as americanas Purina e Cargill. 
l3 Para melhor detalhamento das inovações introduzi&, consulte Giulietti et al. (1980) 



Tabela 4. Maiores empresas produtoras de aves no Brasil - 2000 (milhões de aves) 

Empresas Produção (milhões de aves) Participação (%) 

Sadia 382,2 11,s 

Perdigão 291,O 9,o 

Frangosul 

Seara 

Avipal 

Pena Branca 

DaGranja 

Chapecó 

Aurora 

Sertanejo 

Copacol 

Rezende 

PifPaf 

Minuano 

Cotrel 

Cotrefàl 

Big Frango 

Nicolini 

Subtotal 1.843,O 56,s 

Outros 1.401,2 43,2 

Produção Nacional 3.244,2 100,O 

Fonte: ABEF - Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frangos. 

Na dkada de 80, o setor apresentou uma p rohda  reestruturação, com a 

dinâmica sendo imposta pelas empresas líderes localizadas em Santa Catarina. Enquanto 

em São Paulo e Minas Gerais ocorria a entrada de novas &mas, ainda especializadas no 

abate do frango, na região Sul verificavam-se mudanças distintas. No Rio Grande do 

Sul, onde prevalecia ainda a especialização, a expansão se deu, basicamente, pela 

aquisição de algumas empresas por outras consideradas lideres em Santa Catarina. Neste 



estado, uma empresa que atuava especificamente no segmento de suínos, diversificou 

sua produção, abrangendo também o segmento avícola. 

As três unidades produtivas restantes ampliaram sua produção através da abertura 

de filiais. No Paraná surgem seis novas plantas produtivas, sendo duas cooperativadas 

(que atuavam no setor de laticínios e suinocultura), duas independentes e duas fXak de 

empresas catarinenses, as quais no final da década de 80 possuíam quatro fihis 

operando no Paraná. 

As alterações ocorridas na década de 80 não se restringiram a mudanças 

quantitativas. O período também é marcado por importantes avanços tecnológicas no 

processo produtivo. Essas mudanças ocorreram em dois pontos distintos: o primeiro diz 

respeito ao aumento na velocidade de incorporação de tecnologias no abate de aves, com 

maior grau de automatização, e o segundo, a novos tipos de máquinas e equipamentos 

usados nas fases posteriores ao abate, isto é, vinculados ao processamento de produtos 

recortados e industrializados (Ri& 1993). 

Essas mudanças estão diretamente ligadas à inovação de produtos. Se nos anos 70 

a produção estava centrada na obtenção de produtos homogêneos, na década seguinte, o 

padrão de crescimento da indústria passa a agregar novos produtos, principais elementos 

nas estratégias das empresas líderes. Essa tendência, por sua vez, colabora para a 

concentração econômica, via aquisições de empresas e diversificação em empresas 

correlatas. 

O segmento avícola passa a atender a um mercado segmentado, através da 

introdução de uma gama de produtos diversificados: o fiango abatido e vendido inteiro 

com ou sem miúdos (carcaça); o frango recortado *e desossado; os produtos 

industrializados (apresuntado, fiambre, salsicha e mortadela); os indust-os 

reestfuturados (hambúrguer, nugget, almôndega e lingüiça) e os produtos empanados, 

pré-cozidos e supergelados (coxa, sobrecoxa, tulipa, coração, asa e peito - inteiro e filé). 



Desta forma, conclui-se que a evolução e a consolidação do setor avícola no Brasil 

se deram através de um modelo de produção baseado em avançada tecnologia nas áreas 

de genética, nutrição, manejo, sanidade e equipamentos, que transformaram a avicultura 

numa atividade industrial bastante desenvolvida e num dos setores mais dinâmicos do 

agronegócio brasileiro. Outro fator que contribuiu para a consolidação do setor avícola 

brasileiro foi a sua inserção no mercado internacional de fiango. 

2.2 Inserção do Brasil no mercado internacional de aves 

Como já discutido, foi durante a década de 70 que o setor avícola irnplementou o 

modelo de produção hoje consolidado, com grandes e pequenas empresas atuando no 

mercado. A ampliação da capacidade produtiva é alicerçada na demanda corrente e em 

projeções futuras. De outro lado, a retração da demanda gera ociosidade não planejada, o 

que reflete diretamente nos custos fixos médios, que, por sua vez, podem ocasionar 

aumento de preço. Na mesma direção, as decisões de investimento são infiuenciadas 

pelo passado recente; logo, períodos de maior dinamismo resultam em intensificação dos 

investimentos, podendo provocar um excesso de capacidade produtiva das empresas 

(R-, 1993). Nessa linha, a redução do número de matrizes alojadas em 1975, sinalizou 

a existência de ociosidade não planejada, o que motivou as empresas a ajustar a 

produção de fiango a urna demanda não realizada (Rizzi, 1993). Desta forma, a abertura 

de novos mercados foi de grande importância para o setor, pois, além de proporcionar a 

manutenção da estrutura da indústria, permitiu a entrada de novas &mas e a ampliação 

da capacidade produtiva das empresas líderes (Rizzi, 1993). 

Nessa linha, a exportação não apenas complementou a demanda interna como se 

tornou importante variável para o crescimento da indústria, uma vez que as empresas 

líderes direcionaram parcelas signiscativas e crescentes de sua produção para o mercado 



externo, possibilitando que outras empresas, de menor porte, atuassem nos mercados 

regionais. 

As exportações de frango tornaram-se, dessa forma, um importante mecanismo de 

ampliação do mercado e de ocupação da capacidade produtiva ociosa das empresas 

líderes da referida indústria, num momento em que o nível de atividade econômica 

apresentava redução em relação às taxas apresentadas anteriormente. O crescimento das 

exportações verificado no período de 1975 (3.469 t) a 1980 (aproximadamente 170.000 

t) representou, então, importante htor para a consolidação da estrutura da indústria de 

fiango. 

Durante a década de 80, a queda das exportações verificadas em alguns anos foi 

parcialmente compensada pelo crescimento do consumo interno ocorrido principalmente 

na segunda metade da década, impulsionado pelos planos de estabilização econômica, 

principalmente o Plano Cruzado. Na década de 90, o crescimento foi expressivo. As 

exportações praticamente triplicaram, passando de 300.000 t para aproximadamente 

906.000 t (Tabela 5). Embora a produção tenha apresentado um crescimento inferior ao 

das exportações, nesse período, a porcentagem da produção nacional exportada 

permaneceu relativamente estável, passando de 13,2%, em 1990, para 15,2% em 2000. 

Bacchi & Spolador, op. cit., verificaram uma redução no crescimento do consumo de 

fiango no mercado interno nos Ultimos anos, ressaltando a importância do mercado 

externo como mecanismo importante para a rnanutenção/crescimento do setor avícola 

brasileiro. 



Tabela 5. Evolução da produção e exportação de carne de fiango (inteiro e em partes) e suas 
respectivas participações no montante exportado pela indústria brasileira de Ikangos 
(1 97512000). 

Exportação Participação 
Produção 

(mil toneladas) 
Anos (mil t a )  

(%) 

(A) 
Inteiros Partes Total 

@I (c) 0) BIA CIA DIA C/D 

Fonte: 

484 4 - 4 0,8 - 0,8 

552 20 - 20 3,6 - 3,6 

632 33 - 33 52 - 52 

840 52 - 52 62 - 62 

1.019 8 1 - 8 1 8,o - 8,o 

1.306 1 69 - 1 69 12,9 - 12,9 

1.490 294 - 294 19,7 - 19,7 

1.604 302 - 302 18,8 - 18,8 

1.584 289 289 18,3 - 18,3 

1.443 256 32 288 17,7 2,2 20,O 

1.483 237 36 273 16,O 2,4 18,4 

1.617 180 44 224 11,2 2,7 13,9 

1.970 165 50 215 8,4 2,6 10,9 

1.997 165 72 237 8,3 3,6 11,9 

2.055 161 83 244 738 4,O 11,9 

2.267 210 90 300 92 4,o 13,2 

2.522 203 119 322 8,1 4,7 12,8 
2.727 232 140 372 83 %I 13,6 

3.143 287 147 434 9,1 4,7 13,8 

3.41 1 280 202 482 8,2 5,9 14,l 
4.050 222 207 429 5,5 5,1 10,6 

4.052 295 274 569 7,3 6,8 14,O 
4.461 374 276 650 8,4 6,2 14,6 

4.498 365 247 612 8,1 5,5 13,6 

5.526 422 348 770 7,6 63 13,9 

5.977 470 436 906 7,9 7,3 15,2 

ABEF -Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango. 

R.izzi (1993). 

A Figura 2 apresenta a evolução das exportações de fiango no período entre 1975 

e 2000, podendo-se notar que, conforme mencionado, ocorreu grande crescimento após 



a segunda metade da década de 70, o que proporcionou ao país posição de destaque na 

produção e exportação mundiais. 

1975 1980 1985 1990 1995 

Anos 

-Frango Inteiro -Frango em Cortes -Total (Inteiro + Cortes) 1 

Figura2 - Exportação brasileira de fiangos - Inteiro e Cortes - 197512000 
(toneladas). 
ABEF (200 1). Fonte: 

A inserção das empresas brasileiras no mercado internacional foi fruto, de um 

lado, das condições tecnológicas das empresas líderes no mercado interno e, de outro, de 

vantagens específicas do pais. Fanjzylber (1988)14, citado por Riz.zi (1993), afirma que, 

de um modo geral, as exportações dos países em desenvolvimento são favorecidas por 

dotações de recursos naturais abundantes e mão-de-obra barata. No Brasil, os estímulos 

às exportações oferecidos pelo governo durante os anos 70 até meados dos 80 são 

considerados fàtores importantes para consolidação das exportações brasileiras de carne 

l4 FAJNZYLBER, F. Competitividad internacional: evolución y lecciones. Revista de Ia CEPAL, v.36, 
dez. 1988. 



de fiango. Porém, o fator hdamental que permitiu o aumento das exportações 

relaciona-se com menores custos de produção, especificamente com mão-de-obra. 

Van De Ven (1987)15, citado por Rizzi (1993), comparou alguns custos de 

produção para o Brasil, França e Holanda e concluiu que os produtos brasileiros eram 

mais competitivos pelo fato dos baixos custos da ração e da força de trabalho 

compensarem o maior custo com o transporte das mercadorias. Rizzi (1993), alerta para 

a pouca representatividade do estudo, visto que é restrito a três países e pouco 

sistematizado. No entanto, conclui o autor, citando o trabalho de Fanjzylber (1988) e 

Furtado (1990)16, que tais resultados são indicadores de que o Brasil possui tais 

vantagens17. 

De último colocado entre os dez maiores produtores em 197418, com cerca de 

2,2% da produção mundial, o Brasil passa, em 1980, a ocupar o quinto lugar, com 3,9% 

do total produzido (Rizzi, 198419, citado por Rizzi, 1993). Após uma pequena redução 

durante os anos de 1983-85, a produção brasileira se manteve crescente e, em 1999, o 

Brasil passa a ser o segundo produtor mundial, sendo responsável por 14,05% da 

produção total, ficando atrás apenas dos Estados Unidos (Tabela 6). 

l5 VAN DE VEN, A.D.M. Pouitry meat production in France, Brazil and the Netherlands. Revista 
Poultry Internacional. P.84-87, dez. 1987. 

l6 FURTADO, J.E.M.P. Produtividade na indústria brasaeira: padrões setoriaís e evolução 1975/80. 
Campinas, 1990.251~. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual de Campinas. 

l7 A CornproViLÇãO de tais vantagens está no crescimento do volume exportado no segmento "cortes 
especiais", suplantando concorrentes importantes como os EUA. 
l8 Detinham 73,6% da produção mundial. 
l9 RIZZT, A.T. O Capital industrial e a subordinação da pequena produção agrícola: o complexo avícola no 

sudoeste do Paraná. Belo Horizonte, 1984. 200p. Dissertação (Mestrado) - Centro de 
Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), Universidade Federal de Minas Gerais. 



Tabela 6. Produção mundial de carne de Fango/maiores 
produtores (mil toneladas) 

País 1997 1998 1999 

EUA 12.266 12.525 13.366 

Brasil 4.461 4.875 5.526 

China 5.200 5.350 5.500 
México 1.493 1.587 1.680 

França 1.212 1.190 1.180 

Outros 11 385 1 1.948 12.080 

Total 36.5 17 37.475 39.332 

Fonte: ABEFtUSDA out/99. 

As exportações, conforme já discutido, cresceram significativamente até 1982, 

passando por um período de retração e se recuperando no final da década. A redução do 

volume exportado na segunda metade da década de 80 pode ser explicada por alguns 

fàtores inere&s ao comércio internacional. Primeiramente, salienta-se que o início dos 

anos 80 é marcado por retração das importações dos principais países capitalistas, 

quadro que se reverteu apenas no final daquela década. Este aspecto, aliado ao 

crescimento da produção de aves em alguns países, provocou uma redução do mercado 

potencial para o Brasil. Países do Oriente Médio, importantes mercados para a avicultura 

brasileira, aumentaram a produção interna e apresentaram relativa estagnação do 

consumo per capita. 

A busca por novos mercados e a já citada reestruturação da produção, através da 

diversificação dos produtos, estimularam as empresas brasileiras a responder às 

exigências crescentes do mercado externo2', estando preparadas para atender a hábitos 

específicos de cada região, em termos de peso e coloração. Essas empresas 

desenvolveram diferentes cortes de frango, além de diferentes padrões de abate2', 

específicos para cada nicho de mercado. A evolução tecnológica do setor propiciou as 

Tal comportamento também se aplica ao mercado interno. 
Todo o abate que gera produto para ser exportado para os países isiâmicos deve ser feito segundo as 

normas do "m, m s i o n a d o  e certificado por uma entidade islâmica internacional. 



condições necessárias para o aproveitamento de subprodutos, que passaram a agregar 

valor. O melhor exemplo disto é o aproveitamento da desossa de dorso, costela, pescoço 

e outros pequenos cortes na fibricação de embutidos. 

Após o período de retração das exportações na segunda metade da década de 80, 

iniciou-se um crescimento ininterrupto até 1998, quando, devido a instabilidade 

provocada pelos mercados emergentes, ocorreu ligeira retração da quantidade exportada, 

prontamente recuperada no ano seguinte. 

Pode-se afirmar, mesmo considerando a importância do Oriente Médio no 

volume brasileiro exportado, que as vendas de carne de fiango têm um mercado bastante 

diversificado quanto ao destino, ou seja, as exportações de h g o  são direcionadas para 

inúmeros países do mundo, como mostrado na Tabela 7. 

Tabela 7. Exportações brasileiras de carne de frango por destinos selecionados - 
199912000 (toneladas) 

Inteiro Cortes Total 
Regiões 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Mercosul 
Europa 

Oriente Médio 

&ca 
Ásia 

A. Central 

Outros 

Total 

Fonte: ABEF - Associação Brasileira de Exportadores de Frango (2001). 

Elaborado pelo autor. 

O Oriente Médio, conforme mencionado, é o principal mercado para o frango 

brasileiro (40,78%), sendo predominante o consumo de fiango inteiro (94,41% do 



volume exportado para aquela região). A Ásia aparece como o segundo maior 

importador de frango do Brasil (29,72%), comprando, principalmente, partes da carcaça 

(93,58%), destacando-se os cortes: coxa sem osso, sobrecoxa e perna (ABEF, 2000; 

Gazeta Mercantil, agosto/2001). A Europa vem logo em seguida (17,61%) e, tal qual a 

Ásia, sua demanda concentra-se nos cortes (84,98%), sendo os preferidos o peito e 

meio-peito (ABEF, 2000). As demais regiões importam conjuntamente 11,89% do 

volume total exportado pelo Brasil, sendo que 74,31% deste valor refere-se a fiango 

inteiro. 

Dentre os países importadores, destaca-se a Arábia Saudita, maior comprador de 

fiango inteiro do Brasil (198.466 toneladas). Em 2000, os sauditas importaram cerca de 

42% do total das exportações brasileiras desse produto. O volume total exportado àquele 

país, em 2000, atingiu 207.555 toneladas, o que permite atribuir à Arábia Saudita não 

somente o posto de maior comprador de fiango inteiro, mas também o de principal 

"cliente" do Brasil. E importante mencionar, porém, que o volume exportado àquele pais 

se reduziu em 4,43% de 1999 para 2000. 

Na Europa, os indícios de novos casos da doença da "vaca louca" ocorridos em 

outubro de 2000, além do retorno da febre aitosa ao rebanho europeu no início de 2001, 

que afetaram negativamente a demanda por carne bovina, serviram também para 

aumentar o crescimento do volume exportado de frango pelo Brasil nos últimos dois 

anos. Naquele continente, destacam-se como importadores de frango do Brasil os Países 

~ a i x o s ~ ,  absorvendo 24,57% das exportações para lá destinadas. Em seguida, 

respondendo por 19,04%, está a Alemanha, acompanhada de perto pelo Reino Unido 

(15,37%), Espanha (14,42%) e, mais distante, a Itália, com 4,60%. 

Na Ásia, destacam-se como principais importadores do produto brasileiro Hong 

Kong e Japão, com respectivamente 112.593 e 109.270 t em 2000, absorvendo juntos 

82,32% do total exportado àquela região. A doença "newcastle" no plante1 chinês, 

22 OS dados disponibilizados pela Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango (ABEF), 
não indicam que o volume exportado para esses países esteja relacionado ao porto de Roterdã, importante 
canal de entrada de produtos no Norte da Europa. 



eclodida recentemente, abre grandes possibilidades de crescimento das exportações para 

o continente asiático. O mercado füipino, recentemente aberto no extremo oriente, deve 

oferecer boas possibilidades de negócios para o setor avícola num futuro próximo 

(Gazeta Mercantil, 2001). 

Outra importante região para as exportações brasileiras de carne de fiango é a 

h c a ,  com destaque para Angola, onde a absorção das exportações brasleiras cresceu 

153,35% entre 1999 e 2000. 

O crescimento das exportações para a Europa, conforme citado, tende a 

apresentar um certo recuo relativamente aos últimos dois anos. Os produtores 

brasileiros, com o objetivo de mlliimizar o efeito de tal retração sobre o montante 

exportado, estão buscando maior inserção nos novos mercados, tais como as Filipinas, 

Canadá e Iraque (em negociação para retomada das importações) e países da antiga 

União Soviética. 

2.3 Modelagem básica23 

A literatura sobre especificação e estimação de equações de oferta e demanda 

apresenta duas abordagens distintas: as concepções estruturais e os modelos na forma 

reduzida. Pode-se ilustrar ambas abordagens através do seguinte modelo: 

23 Esta seção baseia-se em Learner & Stern (1970). 



no qual a equação (2.3.1) representa a função de demanda, sendo a quantidade 

demandada Q expressa como uma função linear do preço P e de algum fator deslocador 

da demanda D. Por sua vez, a oferta é expressa pela equação (2.3.2), onde o preço P é 

urna fùnção linear da quantidade ofertada Q e de um fator deslocador da oferta S. As 

variáveis Q e P são endógenas enquanto que as variáveis D e S são exógenas. O modelo 

descrito encontra-se em sua forma estrutural. Verifica-se que da maneira que ele foi 

especificado, cada variável endógena é fiuição de uma variável exógena e da outra 

variável endógena do modelo. Qualquer alteração nas variáveis exógenas do modelo 

afetará, sequencialrnente, as variáveis endógenas do modelo. Supondo-se, por exemplo, 

que ocorra um acréscimo de uma unidade na variável D, que representa um deslocador 

da função de demanda, tem-se, então, uma variação de y unidades na quantidade 

demandada Q. Esse acréscimo irá afetar também a variável preço levando o sistema a 

um novo equilí'brio. 

Pode-se, alternativamente, expressar as variáveis endógenas como função apenas 

das variáveis exógenas, o que corresponde à forma reduzida do modelo, que pode ser 

representado por: 

Retomando ao exemplo apresentado, verifica-se que os valores de P e Q, 

correspondentes ao equiiíbrio atingido após o acréscimo de uma unidade na variável D, 

podem ser diretamente obtidos através da equação (2.3.1 '). Esta equação expressa a 

quantidade demandada, sendo que o impacto inicial y decorrente da variação de uma 



unidade em D é multiplicado pelo fator (1 - pb)-'. Na equação (2.3.2'), onde a variável 

dependente é o preço, o ímpacto inicial y é multiplicado pelo fator 6 (1 - @)-I.  

O sistema de equações na forma reduzida é considerado apropriado para a 

realização de análises prospectivas. Segundo Leamer & Stern (1970), previsões 

requerem a seleção de um conjunto particular de valores para as variáveis exógenas, que, 

inseridas em equações na forma reduzida, permitem efetuar previsões acerca das 

variáveis endógenas consideradas. Adicionalmente, efeitos de política econômica podem 

ser obtidos diretamente através das equações na forma reduzida. 

Em seguida, apresentam-se alguns dos principais estudos sobre o tema, escopo 

deste trabalho. 

2.4 Modelos teóricos utilizados na estimação de equações de exportação 

Apresentar-se-á, primeiramente, o modelo utilizado por Goldstein & Khan 

(1978) para a estimação de equações de oferta e demanda por exportações. A 

apresentação desse trabalho de forma relativamente detalhada deve-se ao fato de que a 

metodologia proposta pelos autores é utilizada em diversos estudos de comércio exterior 

brasileiro, podendo-se citar os de Zini Júnior (1988), Rios (1987) e Braga & Markwald 

(1983). Em seguida, apresentar-se-á alguns dos principais trabalhos encontrados na 

literatura brasileira acerca do assunto, destacando, em cada estudo, a metodologia 

utilizada. 

No modelo de Goldstein & Khan, assume-se que os produtos estrangeiros não 

são substitutos perfeitos para os bens domésticos. Num modelo competitivo, com custos 

marginais constantes, a suposição de que os bens são substitutos perfeitos implicaria na 

dorninância de um dos mercados e em elasticidade-preço idníta. 



O objetivo primário do estudo conduzido pelos autores foi estimar as 

elasticidades-preço de oferta e de demanda de exportações totais de oito países 

 industrializado^^^ para o período 1955-1 970. Foram estimadas as equações estruturais de 

oferta e demanda por exportações, obtendo-se as elasticidades para cada país 

considerado. Dois modelos relativamente simples de oferta e demanda de exportação 

foram estimados utilizando métodos de equações simultâneas, com o objetivo de 

eliminar qualquer viés oriundo da dupla relação existente entre preços e quantidade de 

exportação. No primeiro modelo utilizado pelos autores, tem-se como hipótese básica 

que o equilíírio é atingido de forma instantânea. No segundo modelo, denominado de 

'knodelo de desequilí'rio", admite-se a possibilidade de que o ajustamento se dê com 

algum atraso. Logo, a existência de excessos de oferta ou demanda, originados do 

desequiliírio, afeta o preço e a quantidade exportada. 

a) Modelo de Equiltírio 

A demanda de exportação de determinado produto individual pode ser 

representada utilizando-se uma especificação log-linear como segue: 

log X: = a, + a, 1og(px, / PXIY, ) + a, log Wt 

sendo : 

24 Os países anaiisados são: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Japão, Holanda, Reino Unido e Estados 
Unidas. 



xd a quantidade demandada de exportação; 

PX o preço das exportações sob a ótica dos importadores; 

PXW a média ponderada dos preços das exportações dos parceiros comerciais do pais 

importador (produtos substitutos); 

YW a média ponderada das rendas reais dos parceiros comerciais do país exportador. 

Como a equação (2.4.1) é especificada em logaritmos, a* e a2 são, 

respectivamente, as elasticidade-preço (relativo) e elasticidade-renda (real) da demanda 

de exportação. Espera-se que o valor de a1 seja negativo e a2 seja positivo25. 

Por sua vez, a oferta de exportação, também especificada como uma função log- 

linear, é expressa em fiuição do preço relativo das exportações (preço das exportações 

em relação ao preço doméstico) e de um índice representativo da capacidade produtiva 

do país exportador: 

log x; = p, + p* log(PX, / P, ) + p, log Y,* 

sendo : 

Xs a quantidade ofertada para exportação; 

PX o preço das exportações medido em moeda do país exportador; 

P preço doméstico; 

Y*  a capacidade produtiva doméstica (produto potenciai). 

25 O sinal da elasticidade-renda (real) pode ser negativo se as exportaçües forem dependentes de uma 
demanda residual do resto do mundo. Isso significa que um aumento na renda mundial implicará num 
aumento das produções domésticas, impactando negativamente as exportações. 



A equação (2.4.2) incorpora a premissa de que se o preço das exportações 

aumenta relativamente ao preço doméstico, a produção destinada à exportação se torna 

mais lucrativa e, por conseguinte, os exportadores aumentarão a oferta para exportação. 

Adicionalmente, considera-se que, coeteris paribus, há uma relação positiva entre a 

capacidade produtiva doméstica e a oferta de exportações. Dessa fomia, espera-se que os 

coeficientes Bl e p2 sejam positivos. A equação (2.4.2) pode ser normalizada para 

variável preço das exportações, PXt, obtendo-se: 

log PX, = b, + bl log Xf + b2 log + b3 log P, 

sendo: 

Como f?, , p2 >O, espera-se que b,,b, >O e b, < 0. 

Dessa forma, o modelo de equilíbrio, como definido pelos autores, é 

representado pelas equações (2.4.1) e (2.4.3), e a estimação dos parâmetros estruturais 

pode ser feita através de metodologia apropriada para a estimação de equações 

~itnultâneas~~. Com o objetivo de avaliar os efeitos das variáveis exógenas somente, os 

autores obtêm as formas reduzidas de ambas as equações: 

log X, = ao + a14 - log PXW, + a2 log YIY, + "1" + 

1-albl 1-albl 1 - albl 1 - a, bl 

-- - 

26 Assume-se Xf = X: = X, , além da adição dos termos erráíicos. Os autores argumentam que o 
mercado se ajusta instantaneamente. 



+ log 4 
1 - a, b, 

10g Px, = bo +a,b, - a,b, l o g p m  + 10gW + b2 * + b3 10ge 
1-a,b, 1-albl 1 - a, b, 1 - a,b, 1 - a,b, 

considerando que 1 - a,b, > 0 ,  espera-se que os coeficientes das formas reduzidas 

apresentem os seguintes sinais especificados na Tabela 8: 

Tabela 8. Coeficientes das equações na forma reduzida do modelo de equih'brio. 

log Pxw log YW, Y,' log P 

1% xt 

log PX, 

Fonte: Goldstein & Khan (I 978). 

b) Modelo de Desequiií'brio 



Os autores utilizam o mecanismo de ajustamento desenvolvido por Houthakker 

& Taylor (1970)" para explicar a existência de desequili'brio no mercado. No modelo de 

desequilÍÍrio, assume-se que as exportações se ajustam entre dois períodos em uma 

proporção da diferença existente entre a demanda de exportação no período t e o fluxo 

do período anterior: 

A log x, = [log x:' - log X,, ] 

sendo y o coeficiente de ajustamento, positivo, e A o operador de primeira diferença? 

Na equação (2.4.6) fica explícito que a quantidade exportada se ajusta entre dois 

períodos em decorrência do excesso de demanda existente no resto do mundo. 

Substituindo a equação (2.4.1) em (2.4.6), tem-se: 

log X, = c, + c, log(pxt / P X V ,  ) + c, log YCY, + c, log X,, (2.4.7) 

sendo c, = ya, , c, = ya, , c, = ya, , e c, = 1 - y . Baseado nos sinais esperados dos 

parâmetros a,, a, e y , espera-se que: c, < O ,  c, > O e c, > 0.  

Da mesma forma que a quantidade exportada se ajusta por excesso de demanda, 

o preço das exportações se ajusta por excesso de oferta: 

Alog PX, = a ~ o g x ,  -1ogx:] 

27 HOUTHAKKER, H.S.; TAYLOR, L.D. Consumer demand in the United States. 2.ed. Cambridge: 
Harvard Universiiy Press, 1970. 
28 A log x, = log x, - log x,, 



sendo L o coeficiente de ajustamento, considerado como positivo. Nessa estrutura, um 

aumento no excesso de oferta implicará na diminuição do preço das exportações e vice- 

versa. 

Substituindo a equação (2.4.2) em (2.4.8) e resolvendo para log PX, , obtém-se: 

log PX, = do + d, log X, + d, log P, + d, log Y; + d, log PX,-, (2.4.9) 

sendo : 

Como p, >O, p, >O e A>o,espera-seque d,, d,, d, >O e d, <O. 

Por fim, as formas reduzidas para o modelo de "desequiliirio" são obtidas das 

equações (2.4.7) e (2.4.9): 

Co + tido - logPXIV,+ c d log xt = C2 logni;+ tog&*+ 
1 - cld1 1 - cld1 1 - cld1 1 - cld1 

log PX, = do+d1co c14 l o g P W  + C2d1 logknl, + d3 log$+ 
1 - cld1 1 - cld1 1 - cldl 1 - cld1 



+ d2 10g 4 i d4 logPX,-,+ ~ 3 ~ 1  
1 - cldl 1 -c,d, 1 - c1dl 1% xt-1 

Espera-se que os sinais dos coeficientes das equações na forma reduzida, dados 

os sinais dos parâmetros estruturais, sejam os apresentados na Tabela 9: 

Tabela 9. Coeficientes das equações na forma reduzida do modelo de desequiliírio. 

log PXW, log YFf( L O ~ Y , *  1% P, 1% pxt-1 1% Xt-, 

log x, + + + - - + 

log PX, + + - -I- + -i- 

Fonte: Goldstein & Khan (1 978) 

Para estimação dos modelos acima descritos, os autores utilizaram o método de 

Máxima Verossimilhança de Intòrmação Plena (FIML)~', considerado o melhor 

estimador pela teoria assintótica, embora seja muito sensível a alterações nas 

especificações ou nos dados (Goldstein & Khan, 1978). 

Segundo Zini Jhior (1988), a literatura sobre especificação e estimação de 

equações de comércio exterior apresenta dois enfoques tradicionais o modelo para 

economia pequena e o modelo competitivo de dois países. O primeiro enfoque utiliza a 

hipótese de que o país em questão possui uma participação pequena no total de 

exportações e importações mundiais. Assim sendo, essa economia se depara com uma 

função de oferta de importação e uma de demanda de exportação iti.finitamente preço- 

'' Para o Japão, os autores utilizaram o método de Mínimos Quackados em Dois Estágios (2SLS) 



elástica ou com elasticidade alta3'. Na segunda estrutura, que considera um modelo 

competitivo entre dois países, as hipóteses sobre elasticidades infinitas são removidas e, 

tanto o volume quanto o preço do comércio entre os mesmos são explicados por meio de 

quatro funções: a oferta e a demanda de exportação e a oferta e demanda de importação. 

As relações preço-quantidade existentes nas teorias do consumidor e da produção são as 

bases para a especificação dessas funções. Ambos os modelos, de Zini Jímior (1988) e 

de Goldstein & Khan (1978), são variações condizentes com a segunda estrutura 

apresentada. 

Em seu estudo, Zini Júnior (1988) especifica equações de oferta e demanda de 

exportação e por importação, mas seguindo o escopo deste trabalho, apresentar-se-á 

apenas a especificação do modelo de exportação. No modelo apresentado pelo autor para 

a análise do comportamento das exportações, tem-se como pressuposição que os 

produtos importados não são substitutos perfeitos para os bens domésticos. Esse 

pressuposto parece ser compatível com o que se tem observado na prática em termos de 

comércio internacional, justificando a adoção da hipótese de substituição imperfeita3'. 

Tal qual no trabalho apresentado anteriormente, o autor constrói dois modelos que 

explicam as exportações, um modelo de equili'brio e um de desequili'brio. 

As fiuições de oferta e demanda de exportação podem ser apresentadas 

utilizando-se uma especificação log-linear, como segue: 

sendo: 

x d a quantidade demandada de exportação; 

PX o preço das exportações; 

30 Carvalho & Negri, 2000 também fàzem tal referência. 
31 MAGEE, S. Prices , -me and foreigu trade: a survey of recent economic shrdies. Zn: KENEN, P.B. 

(ed.) International Trade and Rnance: frontiers for research. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1975. p. 175-252. 



PXW o preço dos bens substitutos do resto do mundo; 

W a renda real no resto do mundo; 

u1 distúrbio aleatório com média zero, variância constante e não correlacionado à 

variável exógena 

Por sua vez, a oferta de exportação, também especificada como uma função log- 

linear, é expressa em função do preço relativo das exportações, da capacidade produtiva 

do país exportador e de índice de ciclos da economia doméstica: 

ZnX: =b,,  + b,, l n ( e , ~ x , S ,  /PD,)+ bl, InYT, + b,, InU, +u,, (2.4.13) 

sendo: 

xs a quantidade ofertada de exportação; 

e a taxa nominal de câmbio; 

PX o preço das exportações; 

S a taxa média de subsídios; 

PD o preço doméstico; 

YT a capacidade produtiva doméstica (produto potencial); 

U o índice de ciclos domésticos (utilização da capacidade instalada); 
u2 distúrbio aleatório com média zero, variância constante, não correlacionado 

com a variável exógena 

Segundo o autor, o indice de preço doméstico, PD, apresenta duplo papel na 

função de oferta de exportação. Supondo um dado nível de preço para as exportações, a 

rentabilidade de produzir bens exportáveis cai à medida que os custos domésticos 

aumentam, PD seria, então, uma proxy para tais custos. Adicionalmente, quando PD 

sobe relativamente, a rentabilidade de vender para o mercado externo diminui, afetando 

negativamente a ofèrta de exportações. Pode-se afirmar, assim, que bi2 possui sinal 

negativo. 



Zini Júnior (1988) alega que, sob padrões normais de comércio, o sinal esperado 

de b13, coeficiente da variável capacidade produtiva doméstica, é positivo, pois, 

conforme cresce a capacidade produtiva, cresce a oferta para os mercados doméstico e 

externo. Em relação à magnitude, o coeficiente pode ser maior que a unidade (indicando 

um viés pró-comércio), unitário (neutralidade sobre as exportações), menor que a 

unidade (viés anticomercial fkaco) ou ainda, negativo (viés anticomercial forte). 

A inclusão de uma variável para os ciclos na economia doméstica (U) se dá, 

segundo o autor, captair os efeitos dos ciclos de demanda interna sobre a oferta de 

exportação. Existe a premissa de que os produtores, durante períodos de crescimento da 

economia, prefixem atender à demanda doméstica, preservando assim sua participação 

nesse mercado. Alguns autores a5rmam que os produtores brasileiros buscam o mercado 

externo apenas como forma de vender sua produção excedente. 

Zini Júnior (1988), opta por estimar o modelo formado pelas equações acima 

especificadas pelo método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios (ZSLS). A escolha 

do método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios (ZSLS), segundo o autor, torna 

menos relevante o estudo do problema de identificação correta do sistema, visto que os 

outros métodos aplicáveis, Máxima Verossimilhança de Informação Plena (FIML) e 

Mínimos Quadrados em Três Estágios (3SLS), são considerados mais eficientes apenas 

para modelos corretamente especificados. 

Outro aspecto interessante abordado por Zini Júnior (1988) diz respeito à taxa de 

câmbio real e seu impacto sobre o comércio exterior brasileiro. Dessa forma, o autor 

decompõe o preço relativo da seguinte forma: 

l n ( e , p x , ~ ,  / P D , ) = ~ u ( ~ , P W , / P W D , ) +  ln(px, / P W ~ ) - ~ ~ ( P D , / P W D , ) +  h@,) 

(2.4.14) 

sendo: 



PWW o índice de preço por atacado no resto do mundo; 

PWD o índice de preço por atacado doméstico; e as demais variáveis já defhidas . 

Os termos do lado direito de (2.4.14) são, respectivamente, a taxa de câmbio real, 

o preço real das exportações no mercado externo, o preço real das exportações no 

mercado doméstico e a taxa de subsídios. Permitindo-se respostas diferentes para cada 

uma delas, reescreve-se a equação (2.4.13) como: 

sendo u, um termo de distúrbio aleatório. 

Substituindo a quantidade desejada pela quantidade observada nas equações, 

tem-se um modelo de equilíbrio de comércio, considerando que os ajustamentos 

ocorram de forma instantânea. 

A existência de contratos de longo prazo, de informação imperfeita e de custos 

de adaptação conduz ao questionamento desse ajuste instantâneo, pois se torna plausível 

que tais ajustamentos levem certo tempo para ocorrer em sua totalidade. Para tais casos, 

deve-se incorporar algum mecanismo dinâmico de resposta, principalmente para os 

casos onde a fiequência dos dados é grande. Os modelos que incorporam tais 

características são conhecidos como modelos de desequilíírio, já discutidos quando da 

apresentação do estudo de Goldstein & Khan (1978). 

Zini 3Únior (1988) introduz dinâmica no sistema de equações considerando um 

modelo com ajustamento parcial, ou seja, inclui-se uma variável dependente defàsada do 

lado direito das equações (2.4.12) e (2.4.13). Tal modelo, de ajustamento parcial, é um 

caso particular do modelo geral de defasagens distribuídas com pesos declinando 



geometricamente, conhecido como modelo de "Koyck". Considera-se que a oferta e a 

demanda se ajustem com uma defasagem da seguinte forma: 

sendo d, e d2 coeficientes de ajustamento (O < di < 1). 

Substituindo (2.4.12) e (2.4.13) em (2.4.16) (2.4.17), têm-se após a 

reparametrização : 

lu X: = a,, + a,  ~ ( P x ,  1 ~m)+ a ,  ln YW, + a ,  lu X,, + u,, 

Esse mecanismo de ajustamento parcial pode também ser utilizado na equação 

(2.4.14) especificada para obter a elasticidade em relação à taxa de câmbio real. 

O modelo de ajustamento parcial permite que se obtenham as elasticidades de 

curto e longo prazo, sendo as elasticidades de curto prazo os próprios parâmetros 

estimados na regressão e, as elasticidades de longo prazo, os resultados da operação que 

consiste da divisão destes parâmetros pelo respectivo coeficiente de ajustamento. 

Braga & Markwald (1983) estimaram um modelo de oferta e demanda por 

exportações de produtos manufaturados com base em séries anuais dos anos de 1959181 
r 

utikando o método de equações simultâneas. O refèrido trabalho utiliza a mesma 

estmtura teórica apresentada em Goldstein & Khan (1978). Os autores apresentaram 

uma extensa resenha crítica da literatura correlata, visando a sistematizar as tentativas 



precedentes e indicar suas limitações. Visto que a estrutura teórica desenvolvida por 

Goldstein & Khan já foi apresentada, limita-se aqui a expor aquilo que se considera 

como efetiva contribuição do estudo, ou seja, suas considerações acerca dos trabalhos 

existentes na literatura. 

Entre os estudos examinados pelos autores, encontram-se os de Doellinger et al. 

(1971), o de Markwald (1981) e o de Mussi (1982).~~ Os autores destacam que 

particularidades existentes nos trabalhos no tocante à periodicidade das observações, 

critério de agregação dos dados, mensuração da variável dependente etc. inviabilizam a 

comparação dos resultados obtidos. Dessa forma, o estudo busca discutir as diferentes 

abordagens metodológicas, destacando as diferentes opções de escolha do modelo 

econométrico e do método de estimação, formas funcionais, definição da variável 

dependente e a seleção de variáveis explicativas. 

Segundo os autores, não havia, dentre os estudos econométricos sobre oferta e 

demanda de exportações de manufàturados no Brasil, nenhuma tentativa de estimação 

do modelo em sua forma estrutural através de métodos próprios para equações 

simultâneas. Os seguintes procedimentos eram adotados: i) estimações de equações de 

oferta, sob a hipótese de país pequeno e demanda infinitamente elástica; ii) estimações 

de equações de oferta e demanda efetuadas separadamente (métodos não-sistêmicos) e, 

por fim, iii) estimações de formas reduzidas de modelos estruturais, que fiequentemente 

são desconhecidos, implicando na estimação de formas reduzidas ad hoc. 

Contrariamente à facilidade de operacionaíkação e sua aparente evidência (no 

caso de produtos rnanufàturados - que representam pequena porção do mercado 

mundial), a hipótese de "país pequeno" impossibilita a análise dos efeitos da renda 

mundial sobre as exportações, pois, rnantida a hipótese, a análise se reduz a uma 

32 DOELLINGER, C. et al. Exportações dinâmicas brasileiras. Rio de Janeiro: Instituto de Planejamento 
Econômico e Social.(IPEAhNPES), 1971. 194p. (Coleção Relatórios de Pesquisa, 2) 

MARKWALD, RA. Estimação de equaçks de oferta desagregadas para o Brasil, 1960-1980. Rio de 
Janeiro: lPEA/iNPES, 1981. (Coleção Relatórios de Pesquisa) 

MUSSI, C.H.F. Fatores de demanda nas exportações de manUraturados brasileiros. Rio de Janeiro, 1982. 
Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica. 



equação estrutural de oferta que capta todas as alterações oriundas do lado da demanda 

através da variável preço. As formas reduzidas, especificadas sob os critérios ad hoc, são 

criticadas pela ausência de um modelo estrutural que possibilite a definição correta e 

precisa das equações. Nesse sentido, os autores destacam a importância da correta 

identificação do modelo estrutural que serviu de base para a obtenção da forma 

reduzida. Por f ü ~  a estimação por métodos uniequacionak, embora seja uma 

aproxímação ao problema, conduz a estimadores inferiores àqueles obtidos por métodos 

sistêmicos. 

Em relação à especificação da forma funcional, todos os estudos apreciados pelos 

autores apresentavam equações na forma log-linear. Os autores tecem severas críticas 

aos textos consultados por não tratarem do problema de escolha da forma fiincional, 

excetuando o trabalho de Reis (1979)~~, no qual encontram-se, além de comparações 

entre as formas linear e log-linear, pequena nota sobre o teste de Sargan que, embora não 

rigoroso, auxilia na escolha entre as formas linear e log-linear. A principal opção da 

literatura pela forma log-linear reside no &to de que as elasticidades são obtidas 

diretamente dos resultados da regressão e, diferentemente das formas lineares, são 

constantes e independem dos valores assumidos pelas variáveis. 

Os autores procuraram classificar as variáveis explicativas utilizadas nos 

modelos dos estudos analisados, distribuindo as variáveis da seguinte maneira: a) 

variáveis que captam o efeito preço; b) variáveis que captam o efeito renda externa; c) 

variáveis que captam algum efeito tendencial; d) variáveis que captam os ciclos e, por 

íim, e) variáveis que captam defasagens ou custos de ajustamento. 

As variáveis utilizadas na literatura para captar o efeito preço são, segundo os 

autores, a taxa de câmbio nominai, os preços externos, os preços domésticos e um índice 

de subsídios. São comumente reunidas sob a forma de uma variável composta: 

33 REIS, E.J. Estimação de equações de exportações. Rio de Janeiro: IP-ES, 1979. 



sendo: 

E a taxa de câmbio nominal; 

P o índice de preços domésticos; 

p* o índice de preços externos; 

s a taxa de subsídios. 

Somente no trabalho de Paula Pinto (1983), segundo os autores, há separação do 

efeito preço em elasticidades-preço de oferta e de demanda de exportação, sendo que a 

primeira é incorporada para captar a lucratividade do exportador e a segunda é 

incorporada como um preço relativo representativo da competitividade das exportações, 

com a forma: 

sendo: 

p* O índice de preço das exportações de manufaturados brasdeiros em dólares; 

PW O índice ponderado de preço das exportações de manufkturados de outros 

países em dólares. 

As variáveis que captam o efeito renda externa são incluídas nos modelos que 

admitem a existência de uma demanda não-perfeitamente elástica. Nesses casos, a renda 

externa surge como variável explicativa na equação de demanda de exportação e busca 

captar o efeito "tamanho do mercado", ou seja, mensurar qual o efeito de um 

crescimento (ou uma recessão) mundial sobre as exportações. Relatam os autores, a 

existência de trabalhos nos quais existe a preocupação de selecionar os principais 



parceiros comerciais do país e introduzir um sistema de ponderações para construir um 

índice representativo da renda externa. 

A implantação do Plano Real, em julho de 1994, e a combinação de fatores como 

estabilidade da moeda, valorização da taxa de câmbio nominal, a utilização das 

importações como forma de controle de preços domésticos e os sucessivos déficits da 

balança comercial despertaram o interesse sobre o comportamento das exportações e 

importações brasileiras. Diversos estudos foram feitos, sendo alguns deles relacionados 

à exportação, discutidos a seguir. 

Castro & Cavalcanti (1997) estimaram equações de exportação e importação para 

o Brasil, para o período 1955195, com o objetivo de realizar previsões condicionais à 

evolução futura das variáveis determinantes das exportações, obtendo, dessa forma, 

subsídios para o processo de formulação, implementação e avaliação de políticas 

econômicas. 

Foram estimadas, a partir de dados anuais, equações para as exportações e 

importações totais e desagregadas (por Gtor agregado e categorias de uso, 

respectivamente). Apesar da utilização de índices de preço e quantum ser preferível do 

ponto de vista teórico, os autores optaram por utilizar séries originais. Essa escolha 

deve-se ao fito de que os resultados obtidos são diretamente aplicáveis à análise da 

balança comercial do país. 

As equações forrnuladas para analisar o comportamento das exportações 

brasileiras consideraram como variáveis explicativas a taxa de câmbio real, uma proxy 

para o nível de renda mundial e um indicador de atividade doméstica. A taxa de câmbio 

real foi obtida pelos autores através da multiplicação da taxa de câmbio nominal por um 

índice de incentivos às exportações e pelo IPA norte-americano, dividido pelo IPA 

doméstico. Como proxy para a renda mundial, utilizou-se o índice das importações 

mundiais totais, em valor real e, por íb, a taxa de utilização da capacidade produtiva 

total, obtida pela razão entre o PIE3 e o produto potencial da economia, foi aplicada como 

indicador do nível de atividade doméstica. 



As análises das exportações totais e desagregadas por fator agregado (produtos 

manufaturados, semimanufaturado e básicos) baseiam-se, inicialmente, em modelos 

VAR (Auto-Regressão Vetorial) com três defasagens das variáveis explicativas 

pertinentes, sendo, posteriormente, ajustado o número de defasagens a ser utilizado. 

Para a análise das exportações de produtos básicos, o autor utilizou um modelo VAR 

com três defasagens considerando as variáveis exportação de produtos básicos, taxa de 

câmbio e importações mundiais. Incluíram-se, ainda, dummies para os anos de 1962, 

1972173 e 1986. A inclusão dessas variáveis dummies deve-se, segundo os autores, à 

dificuldade de modelar adequadamente o comportamento das exportações de produtos 

básicos, dadas as mudanças bruscas de preço e quantidade, inerentes aos mercados 

envolvidos. O processo de redução do modelo conduziu a um VAR com uma 

defasagem. 

Cavalcanti & Ribeiro (1998) buscaram analisar a evolução das exportações 

brasileiras no período 1977196, destacando os acontecimentos dos anos 90 e, 

adicionalmente, e identificar os principais determinantes do desempenho exportador 

através da estimação de equações de exportação. As primeiras seções do estudo tratam: 

a) da importância das exportações no ajuste externo, destacando as alterações no modelo 

macroeconômico vigente, passando de um modelo no qual o Estado era o principal 

agente do crescimento (ativo ou passivo) e o mercado doméstico fortemente protegido 

da concorrência externa (por mecanismos taritários e não-taritarios), para um modelo 

em que a participação do Estado na economia é mínjma e os mercados abertos a 

concorrência externa; b) do desempenho histórico das exportações brasileiras, em três 

h e s  distintas, 1955196, 1977196 e década de 90, analisando o comportamento das 

variáveis que pudessem explicar tal perforrnance34. 

Segundo os autores, a especXcação de um modelo de exportações segue três 

linhas básicas. A primeira considera a hipótese de país pequeno, sendo que as 

exportações do país analisado constituem parcela muito pequena do comércio mundial, 

34 Para maior aprofimdamento, consultar Cavalcanti & Ribeiro (1998). 



sendo o mesmo incapaz de influenciar o nível de preço internacional e, desta forma, 

defkontando-se com uma função de demanda externa infinitamente preço-elástica. Neste 

caso, o modelo se resume à estimação de equações de oferta de exportação. A segunda 

opção reside na suposição de uma função de demanda por exportação com elasticidade- 

preço finita, associada à grande participação no mercado mundial ou à produção de bens 

diferenciados, e uma função de oferta perfeitamente elástica, alicerçada na existência de 

capacidade ociosa na indústria doméstica ou de uma tecnologia produtiva sujeita a 

retornos constantes ou crescentes de escala. A estimação resume-se, então, à equação de 

demanda. Finalizando, a terceira possibilidade parte de um modelo no qual preço e 

quantidade exportados são determinados simultaneamente pela interação das funções de 

oferta e demanda com elasticidades-preço finitas. 

As possíveis variáveis condicionantes de demanda por exportação são, até certo 

ponto, restritas. Tratam-se, basicamente, de alguma variável que represente o nível de 

renda externa real passível de ser alocada no consumo de bens exportáveis e variáveis de 

preço relativo, relacionando o preço dos produtos exportados aos preços vigentes de 

bens substitutos no mercado internacional. Porém, alegam os autores, a efètiva definição 

das variáveis depende do produto, país elou período analisado e disponiiilidade de 

dados. 

Níveis de renda agregada ou de importações de um subgrupo relevante de países 

ou dos países na totalidade são exemplos de proxies da variável renda externa destinada 

à aquisição de tradeables. Os autores indicam que o procedimento mais adequado é a 

utilizagão de índices relativos aos principais parceiros comerciais do país de interesse, 

ponderados pela participação dos mesmos nas exportações desse país. Da mesma forma, 

a escolha dos preços dos bens substitutos no mercado internacional pode recair em 

índices de preços mundiais ou preços relevantes para os parceiros comerciais, em geral, 

preços de importação ou algum índice representativo dos tradeables. 

As funções de oferta de exportações, ao contrário das funções de demanda, 

possuem uma grande quantidade de variáveis condicionantes (ou explicativas), dada a 



gama de fatores que pode afetar a capacidade elou disposição dos produtores de certo 

país em produzir e exportar seus produtos. 

Da mesma forma que em outros trabalhos aqui abordados, uma variável que 

represente a capacidade produtiva, com caráter tendencial, também é citada como 

condicionante da oferta de exportação. Adicionalmente, os autores citam a possibilidade 

de serem inseridas no modelo determinantes da capacidade produtiva (como niveis de 

produtividade, taxas de investimento etc.). Variáveis associadas aos ciclos de atividade 

interna, captando a premissa de que as exportações são, em grande parte, uma alternativa 

para reduzir elou evitar o aumento da capacidade ociosa na produção interna. Ainda em 

relação a variáveis associadas aos ciclos de atividade interna, os autores argumentam 

que sua utilização é mais plausível para os produtos manwfàturados, pois, para tais 

produtos, o conceito de utilização da capacidade instalada faz pleno sentido. 

Segundo os autores, a rentabilidade real da atividade exportadora se configura 

como a principal classe de variáveis explicativas da oferta de exportação. Para eles, tal 

rentabilidade pode ser avaliada pela comparação entre as receitas e despesas associadas 

com a atividade exportadora ou à remuneração das exportações relativamente às vendas 

no mercado doméstico. Para o primeiro caso, deve-se incorporar à auáiise indicadores 

apropriados dos custos inerentes à atividade, tais como salários reais, preços dos 

principais insumos, custos de comercialização etc. Na segunda opção, deve-se comparar 

a receita obtida com as exportações com a receita obtida da venda do produto no 

mercado doméstico. Por fim, em arnbas as opções, deve-se utilizar um índice de 

incentivos existentes (fiscais e/ou creditícios) às vendas externas. 

A comparação de rentabilidades, externa e interna, na mesma unidade monetária 

incorpora a taxa de câmbio real como variável de suma importância para as exportações, 

tanto no curto quanto no longo prazo. O valor esperado e a Variância da remuneração 

relativa das exportações são determinados, respectivamente, pelo nível e volatilidade da 

taxa de câmbio real, infiuenciando as exportações no curto prazo e as decisões de 

investimento em atividades exportadoras no longo prazo. A formulação típica da taxa de 



rentabilidade das exportações é "dada pela multiplicação do índice de preços de 

exportação pela taxa de câmbio nominal e por algum índice de incentivos à atividade 

exportadora, divididos pelo índice de preço do mercado doméstico." (Cavalcanti & 

Ribeiro, 1998, p.19) Adota-se, portanto, a hipótese de homogeneidade no preço, ou seja, 

variações em cada componente dessa taxa produzem efeitos de magnitude (absoluta) 

idêntica. 

Finalizando, os autores concluem que as especificações representadas pelas 

equações (2.4.22) e (2.4.23) são as mais comuns para as funções de oferta e demanda de. 

exportação de certo país: 

onde: 

xS quantidade ofertada de exportação; 

xD quantidade demandada de exportação; 

Y, proxy da renda munm,  

Px Preço das exportações; 

P, Preço dos bens substitutos; 

Sx Índice de incentivos às exportações; 

E taxa de câmbio nominal, 

P, Índice de preços doméstico dos produtos exportados; 

C, Índice de custo de insumos elou fktores de produção; 

U taxa de utilização da capacidade produtiva; 

Yp Índice de produto potencial. 



Citam os autores que no início dos anos 80, existiam duas abordagens 

predominantes, a especificação baseada na hipótese de país pequeno e a especiflcação de 

modelos nos quais preço e quantidade eram determinados simultaneamente, conforme 

descrito anteriormente. Tais formulações se baseavam na estimação de equações 

estruturais especificadas ad hoc, considerando as variáveis como estacionárias, sem a 

realização de qualquer teste que pudesse comprovar a validade da pressuposição. 

Corrigindo esse erro, os autores se propõem a estimar equações de exportação com 

especificações comprovadas a partir de testes apropriados. 

Nesse sentido, foram realizados os testes ADF (Dickey-Fuller Aumentado) com 

o intuito de determinar a ordem de integração das variáveis. Em segundo lugar, realizou- 

se a análise de co-integração, através do método de Máxima Verossimilhança de 

Johansen (1 988). O terceiro teste diz respeito à consistência dos vetores de co-integração 

encontrados com os argumentos teóricos apresentados. Em geral, apenas um vetor de co- 

integração foi encontrado no trabalho, buscando-se, então, verificar se essa relação 

poderia ser interpretada como uma função de oferta, de demanda ou como uma forma 

reduzida. Caso existissem dois vetores, poderia, um deles, ser identificado como uma 

relação de oferta, e o outro, como uma relação de demanda. Testou-se, por ib, a 

existência de exogeneidade fiaca das variáveis explicativas para os parâmetros de longo 

prazo, cuja aceitação implica na possibilidade de estimação das relações de longo prazo 

e realização de inferências estatísticas, sem perda de eficiência, com modelos 

uniequacionais. Aceita tal hipótese, os autores procederam a estimação de uma equação 

auto-regressiva com defàsagens distribuídas (ADL), em sua forma original ou sob a 

forma de um Modelo de Corregão de Erro (MCE), o qual possibilita uma análise da 

dinâmica de curto prazo das exportações. 

Carvalho & Negri (2000) estimaram equações trimestrais para o quantum de 

produtos agropecuários importados e exportados pelo Brasil, sendo para as exportações 

considerado o período entre 1977 e 1998. Os autores utiüzaram o procedimento de 



Johansen (1988) para a análise de co-integração, para, em seguida, testar a presença de 

exogeneidade h c a  das variáveis. Para as importações, admite-se a exogeneidade fkaca 

das variáveis explicativas, baseando-se, em parte, na hipótese de que o Brasil é um 

pequeno país importador. As relações de curto e longo prazos foram estimadas por meio 

de um Modelo de Correção de Erro (MCE). 

No modelo proposto para o estudo das exportações, foram consideradas: 

a) leve diferenciação entre os produtos domésticos e estrangeiros, isto é, os 

produtos estrangeiros são substitutos imperfeitos dos domésticos; 

b) preços diferenciados; 

c) equações básicas: 

ondexSexdreferem-se a oferta e demanda de exportação, respectivamente; P, é o 

preço das exportações; Y o produto; E a taxa de câmbio nominal, P,, o preço 

doméstico; T, a tari& de exportação; e S, os subsídios às exportações. Os asteriscos 

associados às variáveis significam que elas referem-se ao mercado externo. 

Diante da impossibilidade de supor-se, a priori, a exogeneidade dos preços 

relativos em relação aos parâmetros das equações (2.4.25) e (2.4.26), iniciaram-se as 

estimações por meio de um modelo VAR (Vetor Auto-Regressivo) e, em seguida, 

realizou-se o teste de co-integração via procedimento de Johansen. Constatada a relação 

estável entre as variáveis, o teste de exogeneidade fkaca das variáveis explicativas 

tornou-se passivel de ser realizado (Banerjee et al, 1993~~,  citados pelos autores). A 

35 BANERTEE, A.; DOLADO, J.J.; GALBRAITH, J.W. et a]. Co-integration, error-correction and the 
econometric analysis of non-stationary data. Wmd: Mord University Press, 1993. 



aceitação da hipótese nula de exogeneidade fiaca possibilitou a simplificação das 

estimações, especificando-se um modelo uniequacional representado por: 

Considerando a existência de ilusão monetária e agrupamento de preços (os 

efeitos oriundos de alterações de preços, tarifas e subsídios são idênticos), especificam- 

se as seguintes funções de oferta de exportação: 

Na equação (2.4.24) inclui-se uma variável representativa da capacidade 

instalada (Y/Yp), gerando a equação (2.4.25) e uma variável representando o produto 

potencial (Yp), gerando a equação (2.4.26). 

Braga & Markwald (1983) chamam a atenção para o fato de que os modelos 

uniequacionais, cuja especificação inclui variáveis relacionadas à oferta e à demanda por 

exportações, podendo-se citar neste último caso a variável representando a renda do 

resto do mundo, não são fundamentados na hipótese de país pequeno, pois os modelos 

estruturais que dão origem à forma reduzida consideram tanto funções de oferta como de 

demanda com elasticidades finitas. 

Miranda (2001) estudou o comportamento das exportações brasileiras de carne 

bovina ajustando uma equação reduzida que denominou de equação de vendas. Para a 

especificação dessa equação, considerou que a quantidade do produto ofertada pelo 



Brasil no mercado externo é igual ao excedente do produto no mercado doméstico, 

podendo-se escrever: 

na qual: 

xS é o produto ofertado para o mercado externo; 

S a quantidade ofertada domesticamente; e 

D a demanda interna. 

Tem-se que: 

com: 

P d  sendo o preço doméstico em reais; 

Pb O preço de exportação em reais; 

W representando deslocadores da oferta; 

V representando deslocadores da função de demanda. 

Substituindo (2.4.28) e (2.4.29) em (2.4.27) tem-se a equação de oferta de 

exportação: 

A equação de demanda de exportação pode ser expressa por: 



sendo: 

Pw é o preço do produto concorrente no mercado internacional; 

z representa deslocadores da demanda externa do produto; 

Pb 
px é o preço das exportações em dólar, com P, =-, onde T, é a taxa de câmbio 

Tc 
real. 

Em equilíbrio, tem-se: 

X* =xs =xd 

sendo X* a quantidade negociada no mercado externo, ou ainda, 

Pb e como P, = -, 
T .  

a equação de vendas pode ser escrita da seguinte forma: 

Os deslocadores das funções de oferta e demanda de exportações considerados na 

análise foram a renda interna, proxy para a renda externa e variáveis representando a 

tendência e a sazonalidade das exportações. 



Barros et al. (2001)~~ elaboraram um modelo teórico para a análise das 

exportações brasileiras de produtos agropecuários, considerados individualmente. Os 

autores, na formulação desse modelo, definiram a oferta e a demanda domésticas como 

sendo, na forma logarítrnica: 

onde qs e qd são, respectivamente, as quantidades oferecida e demandada, p, é o 

preço, f é  um deslocador da oferta e y é a rendaper capita. 

Em equilíírio, tem-se que: 

Deste modo: 

A partir dessa igualdade, obtém-se: 

onde (2.4.37) representa o (Iogaritmo do) preço doméstico de equilíírio, que vigora na 

ausência de comércio com o exterior. 

36 BARROS, G.S.C.; BACCHI, MRP.; BURNQUIST HL. Estimação de Equações de Oferta de 
Exportaqão de Produtos Agropecuários para o Brasil (199212000). Piracicaba: CEPMSALQ, 
2001.7lp.(Estudo apresentado ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA) 



Considera-se que o produto doméstico seja passível de ser exportado ao preço p,, 

expresso em moeda do país exportador. Considera-se, ainda, que o produto selecionado 

para exportação reduz a disponibilidade interna (elevando o preço doméstico), sem 

infiuenciar o nível de qualidade do produto comercializado internamente, assumindo-se 

que não há controle rigoroso de sua qualidade. 

Relacionando o preço externo, p,, e o interno, pd, tem-se uma margem de 

exportação, M = px /pd  , que cobre o custo dessa operação. O preço externo é 

determinado no mercado internacional e seu valor não' sofre influência do volume 

exportado pelo país em questão, isto é, considera-se que a demanda externa para o 

referido produto seja perfeitamente elástica. 

Admite-se que a margem m (representada na forma logarítmica) seja relacionada 

a pd: 

r n = a . p ,  

onde a é a elasticidade que relaciona m e pd. 

Sendo que px = p, + m , tem-se que: 

Pd = Px-m= Px-aSPd 

Assim, pode-se reescrever as equações (2.4.35) e (2.4.36) como: 



Pode-se, agora, proceder a especificação da oferta de exportação, que é defida 

como o excesso de oferta sobre a demanda doméstica. Assim sendo, ela envolve as 

mesmas variáveis que afetam essas duas fiingões. Dessa maneira, pode-se representá-la 

genericamente em logaritmo como: 

onde qx = ln Qx , para Qx = Qs - ed, sendo que as variáveis descritas por letras 

maiúsculas representam as respectivas quantidades, e não seus logaritmos. 

Sabendo-se que: 

conclui-se que a elasticidade de qualquer variável sobre a oferta de exportação será a 

diferença entre as elasticidades dessa variável sobre a oferta e demanda domésticas, cada 

uma ponderada pela relação entre quantidades totais e quantidades exportadas. Por 

exemplo, a elasticidade de P, sobre Q, é dada por: 

na qual os termos entre colchetes do segundo membro da equação são as elasticidades de 

oferta e demanda domésticas em relação a P,. Dessa forma, considerando (2.4.35') e 

(2.4.36'), pode-se dizer que: 



sendo A, a elasticidade de Qx em relação a P e k, = QS /QX - Qd / Q ~ .  

Da mesma forma: 

h, =-kxa(y -9) 

é a elasticidade da oferta de exportação em relação a Pd. 

E ainda: 

A, = -k,0 

onde A, é a elasticidade da oferta de exportação em relação à renda doméstica 

Na Figura 3, representam-se as curvas de oferta e demanda domésticas, # e 

Considera-se que pd' é o preço doméstico e q* a quantidade de equilíbrio na ausência 

de comércio com o exterior. 

o 4 

4 s  4* 

Figura 3 - Função de oferta de exportação. 



Existindo a possibilidade de comércio exterior, faz-se necessária a obtenção da 

curva de oferta de exportação, qX'. Para isso, primeiramente, obtém-se a linha 

correspondente ao excesso de oferta do mercado interno, qx = qs  - qd , para preços 

acima de pd*.  Obtida essa linha, adiciona-se a mesma a margem de exportação, 

originando, então, a curva de oferta de exportação, q X ' .  Considera-se, agora, uma 

demanda por exportação perfeitamente elástica, dada pela linha p,. Assim, p, é o preço 

FOB de exportação, pd é o preço doméstico e a quantidade vendida no exterior é 

qxs  = p x B  = pdC = DD'. 

Retomando a equação (2.4.40), tem-se que a oferta por exportação é dada por: 

Sabendo-se que: 

na qual p, é o preço das exportações em moeda estrangeira e Tc a taxa de câmbio 

nominal, pode-se reescrever a equação (2.4.40) como: 

Os estudos apresentados, exceto o de Miranda (2001) e de Barros et al. (2001), 

tratam de equações de exportação de agregados. No presente estudo, foram estimadas 

equações de exportação para o mercado de frango, buscando a aplicação da metodologia 

clássica de comércio internacional para setores especificas da economia, o que pode 

contribuir para as decisões dos agentes do mercado e para a definição de políticas 

setoriais. 



3 METODOLOGIA 

3.1 Modelo teórico 

Conforme discutido, existem quatro abordagens básicas para a espec%cação de 

um modelo de exportação. 

A primeira utiliza o pressuposto de país pequeno, quando as exportações do país 

considerado constituem uma fiação pouco representativa do total comercializado 

mundialmente, sendo portanto incapazes de influenciar o nível de preço internacional. 

Essa hipótese implica na existência de uma função de demanda W t m e n t e  preço- 

elástica, restringindo o modelo à estimação de uma equação de oferta de exportação. 

A segunda opção reside na suposição de uma função de demanda por exportação 

com elasticidade-preço finita e uma função de oferta perfeitamente elástica. Tais 

suposições estão associadas: a uma significativa participação no mercado mundial ou à 

produção de bens diferenciados (atributos relacionados à demanda), e à existência de 

capacidade ociosa na indústria doméstica ou de uma tecnologia produtiva sujeita a 

retornos constantes ou crescentes de escala (atributos relacionados à oferta). Nesse caso, 

a estimação resume-se à equação de demanda. 

A terceira possibilidade parte de um modelo no qual preço e quantidade 

exportados são determinados simultaneamente pela interação das fiinções de oferta e 

demanda com elasticidades-preço f i tas .  



A quarta e última abordagem trata da estimação de urna equação reduzida que 

tem como regressores as variáveis que explicam o comportamento da ofata e da 

demanda de exportação, que pode ser especificada ad hoc ou com base em um modelo 

estrutural. Utiliza-se, no presente estudo, a primeira abordagem, na qual a h q ã o  de 

demanda é considerada infinitamente elástica e a estimação resume-se à equação de 

oferta de exportação. No entanto, essa função de oferta de exportação não é típica, sendo 

que a sua derivação resultou em uma função que incorpora o preço doméstico como 

variável explicativa. 

Parte-se do pressuposto de que a oferta de exportação seja expressa como o 

excesso de oferta do mercado doméstico. Conforme apresentado no capítulo anterior, 

Zini Junior. (1988) argumenta que durante os períodos de expansão da economia 

doméstica, os produtores podem preferir suprir esse mercado, preservando, assim, seu 

market share. Tais suposições fundamentam a modelagem formulada por Barros et al. 

(2001), a qual será utilizada no presente estudo para a análise das exportações de fiango. 

Considerando o market share do fiango brasileiro no mercado internacional, a 

hipótese de uma demanda por exportação infinitamente elástica mostra-se plausível. 

Embora restrições de comércio e a existência de certa dependência em relação a 

fòrnecedores habituais possam abrir espaço para críticas sobre tal hipótese, acredita-se 

que essa abordagem seja consistente para os objetivos propostos (Zini Junior, 1988). 

Braga & Markwald (1983) consideram, como discutido, que a utilização da 

forma log-linear é indicada para o ajustamento das equações pelo fato de que as 

elasticidades são obtidas diretamente dos resultados da regressão e, ao contrário das 

formas lineares, são constantes e independem dos valores assumidos pelas variáveis. 

Miranda (2001) salienta, ainda, que o uso de logaritmos pode auxiliar na solução do 

problema de heterocedasticia (variância do erro não-constante). O modelo proposto por 

Barros et al. (2001), conforme exposto anteriormente, é formulado em logaritrnos. 



3.2 Modelo empírico 

Embora seja inegável a importância das exportações brasileiras de cortes especiais 

de frango, 48,11% do total exportado em 2000 contra 5 1,89% de frango inteiro 

(carcaça), optou-se por trabalhar com o total exportado de fiango, ou seja, considerou-se 

a existência de um mercado único. 

O modelo expresso por (2.4.35') e (2.4.36') pode ser representado pelas seguintes 

funções matemática: 

onde f representa um deslocador da função de oferta, podendo se usado para captar 

efeitos tecnológicos ou comportamento estacional. Por sua vez, o deslocador da 

demanda, r,, representa a renda real da população. 

Considera-se a margem m (na forma logarítmica), relacionada apd: 

onde a é a elasticidade. 

Sendo que p,, = p,, + m, , tem-se: 

Assim, com base na equação (3.2.4), podem-se reescrever (3.2.1) e (3.2.2) como: 



Considerando-se que: 

na qual p, é o preço das exportações em moeda estrangeira e c, a taxa de câmbio 

nominal, pode-se reapresentar as equações (3.2.1') e (3.2.2') da seguinte forma: 

Dessa maneira, em equil%rio, tem-se: 

remanjando os termos: 

Renomeando os coeficientes e expressando a equação (3.2.5') como um modelo 

estatístico que envolve um termo representando o erro estocástico (E,) tem-se: 

sendo: 



Espera-se coeficiente positivo para as variáveis preço externo e câmbio e negativos 

para preço interno e renda. Para fim de simplificação, excluiu-se do modelo o termo 

representativo de deslocadores de oferta. 

3.3 Procedimentos econométricos 

No modelo de análise de regressão clássico, pressupõe-se que o termo errático 

possua média zero e variância a t a  e i n v h t e  no tempo. Pressupõe-se, ainda, que as 

séries sejam estacionárias ou tornem-se estacionárias após serem diferenciadas. Segundo 

Kassouf (1988), estacionariedade existe se a série desenvolve-se no tempo 

aleatoriamente em torno de urna média constante, refletindo alguma forma de equili'brio 

estável. 

A utilização de séries não-estacionárias, ou seja, de séries que apresentem 

tendência estocástica, pode levar à obtenção de regressão espúria. O termo "regressão 



espúria", segundo Grifnths et al. (1993)~~, citados por Anéfalos & Margarido (1999), 

surgiu a partir do trabalho desenvolvido por Granger & Newbold (1974)~*, que 

descobriram que os resultados de um processo estocástico independente não possuíam 

significado econômico, apesar das estimativas dos parâmetros obtidos serem 

significativas e do alto valor apresentado pelo coeficiente da determinação (R'). Se uma 

série apresenta tendência estocástica, um choque existente no período t não diminuirá 

com o passar do tempo, o que é uma situação que dificilmente se observa no mundo real. 

Gujarati (1995) afirma que, ao ajustar uma regressão entre duas séries de tempo, o 

problema de regressão espúria ocorre porque as séries envolvidas apresentam tendência 

estocástica comum, o que explica o alto valor do R', mesmo não existindo relação entre 

as variáveis. Por essa razão, entàtiza o autor, torna-se muito importante descobrir se o 

relacionamento entre variáveis econômicas é verdadeiro ou não. 

A aplicação dos testes de raiz unitária tem por objetivo identificar se uma série é 

ou não-estacionária. Existem diversos testes para verificar a existência de raiz unitária 

em séries temporais, destacando-se os desenvolvidos por FulIer (1976) e Dickey & 

Fuller (1979, 1981) e por Phülips & Perron (1988), baseado em Phülips (1987). Na 

maior parte das análises que envolvem procedimentos econométricos utilizou-se o teste 

de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para verificar a existência de raiz unitária nas séries 

utilizadas, o que será feito também neste estudo. 

O teste de Dickey-Fulíer considera um processo auto-regressivo de ordem um 

LAR(1)l: 

sendo u, erros aleatórios identicamente e independentemente distribuidos. 

37 GRIFFITHS, W.E.; HILL, RC.; JUDGE, G. Learning and practicing econometrics. New York: John 
Wiley & Sons, 1993.866~. 

38 Estudo também utilizado por Enders (1995) para explicar o referido termo. 



Através da estimação da equação (3.3.1) pelo método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO), testa-se a hipótese de que yt é não-estacionária (hipótese nula). 

Tem-se portanto: 

Compara-se o valor do teste t do modelo ajustado com o valor crítico da 

distribuição denominada estatística z , obtida por Fuller (1976), considerando um dado 

nível de significância. A não-rejeição da hipótese nula indica a existência de raiz unitária 

e, conseqüentemente, que a série é não-estacionária. 

Outra maneira de se realizar o teste de Dickey-Fuller (DF) é através da 

reparametrização de (3.3.1), subtraindo-se y,, de ambos os lados da equação. Estima- 

se, então, por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), a equação resultante: 

na qual: 

* ~ t  - série y, em primeira diferença; 

y,, - série yt defasada em um período; 

U, - ruído branco. 

testando-se, neste caso, a hipótese: 

com - 1 s (- 2,0) 



Nesse modelo, pressupõe-se que não há intercepto (drift) nem tendência 

determinística. Se isso não ocorrer, os valores críticos das estatísticas z não se aplicam 

(Holden & Perrnan, 1 99439, citado por Anéfalos & Margarido, 1999). Para a realização 

do teste de raiz unitária, é preciso conhecer, apriori, o processo gerador dos dados, para 

então escolher o modelo a ser usado para o teste - incluindo ou não componentes 

determinísticos (tendência e constante). Incluindo constante ( pb )  e constante e tendência 

(T) na equação (3.3.3), obtêm-se respectivamente: 

com: a = ( p  -1) 

Existe, para cada modelo considerado, uma estatística pertinente para testar a 

presença de raiz unitária na série, conforme será apresentado adiante. 

Dickey & Fuller (1 981) forneceram também estatísticas que possibilitam testar 

conjuntamente a presença de um termo de intercepto ou interseptoltendência e de raiz 

unitária. Essas estatísticas, denominadas &, 4, e 4, , correspondem a estatísticas F . A 

Tabela 10 apresenta um sumário dos testes propostos pelos autores e as respectivas 

hipóteses. 

39 HOLDEN, D.; PERMAN, R R t  roots and cointegration for the economist. h: RAO, B.B. 
Cointegration for the applied economist, New York: ST. Martin Press, p.47-94, 1994. 



Tabela 10. Sumário dos testes de Dickey-Fuller. 

Modelo Hipóteses Estatística 

pb = O dado A = O  Ta 

y ,  = O  dado A = O  Zfi 

a = y , = o  4 3  

P b  ='=Yc 4% 

a=o  Z P  

pb = O  dado A = O  Zm 

-- 

Fonte: Enders (1 995) 

A seleção do modelo que melhor se ajusta ao processo gerador dos dados e os 

testes para analisar a presença de raiz unitária devem seguir procedimentos sequenciais. 

Do mesmo modo que Rochelle (2000), neste estudo, utilizar-se-á aquele sugerido por 

Doldado, Jenkinson & Sosvilla-Rivero (1990), modificado por Enders (1995), 

representado na Figura 4. 
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Figura 4 - Procedimento sequencid para testar a presenGa de raiz unitária. 

Fonte: Enders (1 995). 
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Como mencionado, o teste de Dickey-Fuller (DF) pressupõe que o processo 

gerador dos dados é um processo auto-regressivo de ordem um [AR(l)]. Se um modelo 

[AR(l)] for usado quando, de fato, a variável yt é representada por um processo auto- 

regressivo de ordem p [AR(p)], com p > 1, os erros apresentarão autocorrelação para 

compensar a falha na estrutura dinâmica de y,. A citada autocorrelação dos resíduos 

invalida a utilização do teste Dickey-Fuller (DF). 

Assim sendo, considerando-se que a série seja descrita por um processo auto- 

regressivo de ordem p [AR@)], a seguinte equação deve ser ajustada: 

Esse teste corresponde ao de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). 

Reparametrizando a equação (3.3.6), obtém-se: 

na qual: 

Testa-se: 



Do mesmo modo que no teste de Dickey-Fuller (DF), o valor calculado da 

estatística t deve ser comparado com o valor crítico da correspondente estatística z, 

(considerando a inclusão ou não de componentes determinísticos, drift e tendência). Se a 

hipótese nula não for rejeitada, o processo é não-estacionário, devendo-se repetir o teste 

descrito em (3.3.7) com uma diferença a mais, veriticando, assim, se a série y, é 

estacionária na primeira diferença. Se a hipótese nula não for rejeitada novamente, deve- 

se aumentar o número de diferenças até que o teste se apresente significativo (Rochelle, 

2000). 

Para a realização dos testes de Dickey-Fuller (DF) e de Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF), pressupõe-se que os erros são independentes e têm variância 

constante. O valor de (p) deve ser tal que torne u, uma série ruído branco. 

A correta detemiinação do número de defasagens a ser incluído no modelo é 

muito importante, visto que a inclusão de poucas defàsagens pode conduzir à rejeição da 

hipótese nula sendo esta verdadeira, enquanto que a inchisão de muitas defasagens reduz 

o poder do teste, uma vez que parâmetros adicionais são estimados (Enders, 1995). 

A ordem do processo auto-regressivo [AR(p)I, para fins dos testes de Dickey- 

Fuller, pode ser deteminada através de diversos critérios de informação. Neste estudo, 

serão utilizados o Akaike Informdon Criterion (AIC) e o Schwarz Criterion (SC), que 

estão entre os critérios de informação mais irtilizad~s~~. Estes são representados, 

respectivamente, pelas equações: 

nas ~LKGS: 

Cavalcanti & Riwo (1998) e Carvalho & Negri (2000) utilizam ambos os testes. 



s2 - a soma de quadrados dos resíduos; 

T - número de observações. 

A ordem do processo auto-regressivo é determinada pelo menor valor obtido 

nesses critérios, considerando-se uma seqüência de ajustamentos, sendo que o número 

de defasagens do modelo aumenta sucessivamente. 

Embora muito utilizados, os testes para verificar a existência de raiz unitária 

apresentam certa limitação, inerente a qualquer método de análise econométrica. Desse 

modo, é importante discutir as limitações verificadas na aplicação desses testes, as quais 

devem ser consideradas na análise dos resultados. 

Enders (1995) argumenta que, formalmente, o poder de um teste é igual à 

probabilidade de rejeição da hipótese nula, sendo ela hka, isto é, um menos a 

probabilidade de se cometer erro do tipo I1 (probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, ( 

dado que ela é falsa). Simulações de Monte Carlo mostram que o poder dos testes de raiz 

unitária4' é muito pequeno, o que impossibilita distinguir processos com raiz unitária 

daqueles que possuem raizes próximas da unidade. Logo, esses testes podem indicar 

erroneamente a presença de raiz unitária.. 

Adicionalmente, Enders (1995) discute que embora o processo de diferenciação 

seja muito útil para transformar séries não-estacionárias em estacionarias, nem sempre é 

possível utilizar a diferenciação como meio para se obter a estacionariedade de uma 

série integrada de ordem d. 

Existem dois tipos de séries não-estacionárias: aquelas com tendência estocástica 

(dzrerence stationury - DS), cuja tendência é removida por diferenciação, tornando a 

série estacio-, e aquelas com tendência determinística (trend stationary - TS), a qual 

é retirada através de uma regressão que inclua uma variável tendência. Para se 

41 Tais como os testes de Dickey-Fuiier (1979 e 1981) e Phillips-Perron (1987). 



determinar se uma série possui tendência determinística ou estocástica, deve-se seguir os 

passos de 1 a 4 do procedimento proposto por Holden & Perman (1 994). 

Outro problema reside na escolha do número de defasagens a ser incluído no 

modelo para testar a presença de raiz unitária. A utilização de diversos critérios pode 

resultar em indicações distintas quanto a esse número, produzindo, em geral, diferentes 

resultados em relação à rejeição da hipótese nula de não-estacionariedade. Assim sendo, 

é fundamental determinar corretamente o niimero de defasagens a ser incluído no 

modelo, interligando, se necessário, mais de um método. 

Se as séries usadas em um modelo econômico forem integradas, é necessário que 

o modelo econométrico utilizado para obter as relações entre as variáveis seja 

especificado com as séries nas diferenças. No entanto, se existir co-integração entre as 

variáveis, um termo de correção de erro deve ser incluído no modelo para representar o 

comportamento de longo prazo. 

Segundo Harris (1995)~', citado por Rochelle (2000), a interpretação econômica 

de co-integração é de que, se duas (ou mais) séries integradas de ordem d estão unidas 

para formar uma relação de equilíío de longo prazo, então, elas se moverão juntas ao 

longo do tempo de tal forma que a diferença entre as mesmas seja estável (estacionária). 

Assim, o conceito de co-integração está relacionado à existência de um equiliírio de 

longo prazo, para o qual um sistema econômico converge ao longo do tempo. 

Uma vez que o conceito de co-integração está associado a urna relação de 

equilíírio, é possível obter importantes informações acerca das relações de longo prazo 

das variáveis consideradas no modelo, pois, nesse caso, as mferências estatísticas a partir 

dos resultados dos testes t e F são aplicáveis mesmo que as variáveis individualmente 

não sejam estacionárias. 

42 HARRIS, R1.D. Using cointegration analysis in econometric modeling. London: Prentice Hall, 1995. 
176p. 



Se duas séries, x, e y, ,  são ambas integradas de ordem d p(d)], qualquer 

combinação linear dessas séries será também I(d) e, por conseguinte, a série de resíduos 

de uma regressão envolvendo essas variáveis, também será I(d). Contudo, pode haver 

urna combinação linear das séries I(d) onde o termo errático da regressão (2, = yt - m, ) 

seja de uma ordem de integração menor, I(d-b), para b>O. Neste caso, diz-se que as 

séries são co-integradas. Supondo que d = b = 1, têm-se: 

onde a é denominado vetor de co-integração (Portugal, 1992). 

Assim, as séries x, e yt são definidas como sendo séries co-integradas de ordem 

[CI(l,l)l. 

Dentre os métodos mais utilizados para testar co-integração, tem-se o proposto 

por Engle & Granger (1987) como um dos principais. Esses autores sugerem um 

procedimento em duas etapas para testar a existência de co-integração entre variáveis. A 

primeira envolve a estimação da relação de longo prazo pelo método de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) e a realização de testes para identificar a existência de 

raiz unitária nos resíduos dessa regressão. Na segunda etapa, estima-se o Modelo de 

Correção de Erro (MCE), que representa a dinâmica de curto prazo das variáveis co- 

integradas. 

A primeira etapa do processo definida pelos autores, divide-se em dois passos. O 

primeiro, que possibilita a execução dos testes de co-jntegração sob o enfoque 

apresentado, é verificar a ordem de integração I(d) das variáveis. Por definição, para que 



duas (ou mais) séries sejam co-integradas, é preciso que elas apresentem a mesma ordem 

de integração ~ ( c l ) . ~ ~  

O passo seguinte consiste em estimar a relação de longo prazo entre as variáveis 

x, e yt , através da estimação da equação (3.3.14) pelo método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO): 

yt = ao + alxt + z, (3.3.14) 

Sendo as variáveis co-integradas, obtêm-se estimadores "superconsistentes" dos 

parâmetros de co-integração ao e a,. Conforme essa propriedade dos estimadores, se 

y,e n, são variáveis não-estacionárias, integradas de ordem um, I(1) e z, - I(o), ao 

aumentar o tamanho da amostra, os estimadores de mínimos quadrados convergem mais 
I 

rapidamente para seu valor verdadeiro do que no caso de variáveis estacionárias, I(O) 

(Stock, 1 9 8 7 ~ ~ ~  citado por Portugal, 1992 e Harris, 1995). 

Para testar a hipótese de que x, e y, são não co-integradas, segundo o enfoque 

de Engle & Granger (1987), testa-se a hipótese nula, z, - I(l), contra a hipótese 

alternativa, z, - I(0). A rejeição da hipótese nula implica que os resíduos são 

estacionasios e, como as variáveis x, e y, são I(l), pode-se concluir que as séries são 

co-integradas de ordem um [CI(l ,I) 1. Tal qual no primeiro passo, deve-se utilizar testes 

de raiz unitária para testar a estacionariedade dos resíduos.45 

43 Note que, se ambas forem estacionárias, interrompe-se o teste, pois os métodos de estimação 
tradicionais se aplicam As variáveis estacionárias. Da mesma forma, se as variáveis forem integradas de 
ordens diferentes, conclui-se que elas são não co-integrada 
44 STOCK, J. Asymptotic properties of 1- squares eshators of cointegrathg vector. Econometriea, 

v.55, p.381-386, 1987. 
45 Para testar a presença de raiz unitária nos residuos da relação de longo prazo entre as variáveis, devem 
ser usados os valores fornecidos por Engle & Granger (1987) e Engle & Yoo (1992). 



A principal característica de variáveis co-integradas é que seu comportamento no 

tempo é caracterizado por desvios em relação ao equiltírio de longo prazo. Tais desvios 

influenciam a dinâmica de curto prazo dessas variáveis, implicando na necessidade de se 

considerar um mecanismo de correção de erros (Engle & Granger, 1987). Os autores 

provaram a existência de isomorfismo entre o mecanismo de correção de erros e um 

processo co-integrado. O Teorema de Representação de Granger mostra que, se duas 

séries são co-integradas, então, existe um mecanismo de correção de erros e vice-versa. 

Identificada co-integração entre as variáveis, deve-se estimar um Modelo de 

Correção de Erro que representa a citada dinâmica de curto prazo. Os resíduos da 

equação de longo prazo, defasados de um período, captam os desvios em relação ao 

equiliIbrio de longo prazo e são usados para estimar o MCE. Portanto, se x, e y, são co- 

integradas de ordem um, [CI(l, I)], o Modelo de Correção de Erro pode ser representado 

pela seguinte equação (3.3.1 5): 

Ay, = b,Zt-l + c i ~ , - ,  + ~ , A Y , - ~  + e, 
i=l i=l 

sendo Z,, = y,, - a, - alx,-l a estimativa do desvio da relação de equilíbrio de longo 

prazo no período (t-1), isto é, é o termo ou mecanismo de correção de erro. 

A equação (3.3.15) deve ser estimada por MQO e, posteriormente, deve-se 

verificar a adequação do modelo. Os resíduos não devem apresentar autocorrelação 

seria1 e o coeficiente estimado do termo de correção de erro (também chamado de 
i 

coeficiente de velocidade de ajustamento) deve ser estatisticamente diferente de zero, se 

as variáveis são co-integradas. 

A análise das relações de co-integração através do método proposto por Engle & 

Granger (1987) apresenta certas limitações. Embora não tenha problema para grandes 

amostras, Stock, op. cit., encontrou evidência de um viés relativamente grande para 



pequenas amostras. Este viés é especialmente relevante em regressões co-integradas com 

baixo. Adicionalmente, o mesmo não é indicado para os casos em que se considera a 

possibilidade de existir mais de um vetor de ~o-integragão~~, ou quando exista 

endogeneidade do regressar [relação causal no sentido da variável dependente para a(s) 

expiicativa(s)] . 

Para sanar tais deficiências, pode-se utilizar o método de Johansen (1988), com o 

objetivo de de= o número de vetores de co-integração. 

A descrição do referido método inicia-se pela representação de um VAR (Vetor 

Auto-Regressivo) de dimensão p: 

onde x, é um vetor com k variáveis e st - NIID(O, a). 

Pode-se reescrever o modelo VAR da seguinte forma: 

nas quais: 

Ti = - I + A l  +...+q para i=1,2 ,..., p 

demodo que rk = ~(1)=-I+ + A ,  +...+Ak 

ISSO ocorre quando se tem mais de uma variável explicativa, o que é comum. Nesses casos, a utilização 
do método EngleGranger resultará na estimação de uma c o m b i i o  linear de diferentes vetores c* 
integrados, onde, somente nos casos em que os vetores co-integrados são iguais, o método de dois estágios 
levará a um resuliado sensato (Poriugd, 1992). 



O procedimento de Johansen baseia-se na seguinte versão reparametrizada do 

VAR@). 

na qual d, é um vetor de variáveis binárias para captar a variação estacional. 

Considerando que r seja o posto da matriz l3. Então I3 tem r autovalores 

diferentes de zero. Três situações podem ocorrer: se r = k então x, é estacionário; se r = 

O então Ax, é estacionário; Euialmente, se O < r < k existem matrizesa e P de 

dimensão k x r tais que I3 = aj3 'e o vetor p'x, é estacionário, havendo, portanto, r 

vetores de co-integração (as r colunas de p). Johansen & Juselius (1990) mostraram 

como se pode tomar decisão sobre o valor de r com base nas séries temporais 

observadas. Esses autores apresentaram dois testes, bem como seus valores críticos, para 

identificar o número de vetores de co-integração: teste do traço e do h,, . O teste do 

traço é dado por: 

e o teste A,, é simplesmente a diferença entre estatísticas-traço consecutivas. 

Os critérios AIC (Akuike Informaáion Criterion) e SC (Schwarz Criterion), num 

contexto multiequacional, são utilizados para a determinação do valor de p. 

A metodologia de Johansen (1988) é utilizada no presente estudo para analisar 

co-integração entre as variáveis do modelo proposto. 



3.4 Dados utilizados 

O estudo das exportações brasileiras de fiango foi feita com dados mensais do 

período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000. A escolha desse período foi 

determinada pelo início da abertura da economia brasileira e o crescimento contínuo47 

das exportações nesses anos. 

Todos os procedimentos econométricos foram realizadas utilizando-se o softtvare 

RATS (Regression Analysis Time Series) for Windows , versão 4.30. 

As variáveis utilizadas e suas respectivas fontes são descritas a seguir. 

O montante de carne de fiango exportado mensalmente foi obtido junto à - 

Associação Paulista de Avicultura (APA), através da revista Aves & Ovos. Os dados 

apresentados nessa publicação têm como referência a Secretaria de Comércio Exterior - 
(SECEX). 

A indisponiiilidade dos dados de preço efetivo de exportação conduziu a 

utilização do valor médio como proxy, obtido pela divisão do valor total exportado 

mensalmente, em dólares, pela quantidade total exportada correspondente. Os dados 

referentes ao valor total exportado, tal qual o do montante exportado, foram obtidos na 

revista Aves & Ovos, que tem como referência a SECEX. Aguiar (1995)~', citado por 

Miranda (2001), comenta que tal procedimento tem sido muito utilizado e destaca que, 

embora muitos resultados mostrem-se coerentes, é de se esperar que exista uma 

defasagem entre o preço de fechamento do negócio e o registro da exportação. 

A série de preços internos de carne de frango foi obtida junto ao Instituto de 

Economia Agrícola - IEA, sendo deflacionada pelo Índice Geral de Preços - IGP. 

47 Ocorre certa redução em 1995, primeiro ano após o Plano Real, período de intensa apreciação cambial. 
48 AGUIAR, D.RD. (Ed.) Comércio internacional e comercialização agrícola. Viçosa: Universidade 

Federal de Viçosa, 1995.328p. 



Os dados usados para taxa de câmbio real foram os obtidos por Miranda (2001). 

A autora calculou a taxa de câmbio real considerando a taxa de câmbio nominal (valor 

de compra - em reais por dólar), o Índice de Preço ao Produtor - IPP (todas as 

commodities), para os Estados Unidos da América (obtido na página do Bureau of Labor 

Statistics - httpmt- e o Índice Geral de Preços - 

Disponibilidade Interna (IGP-DI) do Brasil. 

Em relação a renda doméstica, utilizou-se o PIB a custo de fàtores índice real 

como proxy. Essa série foi obtida na página do IPEA - http://m.ipeadata. gov. br. 

Utilizaram-se na análise nove variáveis dummies para captar os efeitos de 

possíveis deslocamentos do quantum exportado em diferentes anos de abrangência do 

estudo. Isso permite melhorar o ajustamento do modelo em caso de existir um padrão 

diferenciado das exportações nos diversos anos considerados na análise. 

No próximo capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos a 

partir da estimação do modelo proposto para a análise da oferta brasileira de exportação 

de fiango. 



Os resultados apresentados são os obtidos através do ajustamento da equação 

(3.2.5"), definida no capítulo anterior, acrescida do termo de correção de erro. Tal 

especificação deve-se à existência de urna relação de longo prazo entre as variáveis, ou 

seja, a existência de co-integração. 

Para estimação do modelo, realizaram-se, primeiramente,' os testes para a 

identificação do processo auto-regressivo das séries consideradas na análise. Os testes 

utilizados, conforme já mencionado, foram os de Akaike Information Criterion (AIC) e o 

Schwarz Criterion (SC). Em seguida, realizaram-se os testes de raiz unitária, segundo os 

procedimentos apresentados por Enders (1995). Fizeram-se, então, os testes de co- 

integração desenvolvidos por Johansen (1988) para determinar a existência e o número 

de vetores de co-integração. O presente capítulo estará estruturado de acordo com a 

ordenação descrita acima, sendo apresentados os resultados e comentários acerca dos 

testes. 

4.1 Resultados dos testes de raiz unitária 

Os resultados dos critérios de Akaike (AIC) e Schwarz (SC), apresentados na 

Tabela 11, indicam que a série de quantidade exportada de frango (qe) é descrita por 

um processo auto-regressivo de ordem sete, AR(7), enquanto que a série de renda real 



(r,) é descrita por um processo auto-regressivo de ordem doze, AR(12). A Tabela 11 

mostra também os resultados para as séries de preço interno real (pd), preço de 

exportação em dólares (p,) e câmbio real (c,). Ocorre, no entanto, que, para essas séries, 

os valores encontrados com o AIC e o SC difèrem. Nesse caso, a determinação do 

número de def'asagens da variável dependente utilizado nos testes de raiz unitária foi 

feita obedecendo ao princípio de parcimônia (manter o menor nbe ro  de defasagens 

possível), conciliado & necessidade de não-existência de autocorrelação de  resíduo^.^' 

Considerando a sistemática proposta, foi determinado que a série de preço 

interno deveria ser expressa por um processo auto-regressivo de ordem sete, AR(7), e 

que as séries de preço de exportação de fiango e de câmbio real deveriam ser expressas 

por um processo AR(4). 

Finalizada a identificação dos processos auto-regressivos das séries, realizam-se 

os dos testes de raiz unitária e Dickey-Fuller Aumentado (ADF), cujos valores críticos 

são apresentados por Fuller (1976) e Dickey & Fuller (1981). O procedimento utilizado 

para a realização dos testes é o descrito por Enders (1995), apresentado no capítulo 

anterior. 

49 Essa verificação deu-se através da estatística Q de Ljung-Box. 



Tabela 1 1. Resultados de ATC e SC das séries consideradas na função de oferta de exportação de frango. 
Número 

4e P d  Pe C r rr  
Defasagens 

AIC SC AIC SC AIC SC AIC SC AIC SC 
1 222,761 228,126 67,048 72,412" 

2 205,002 213,049 68,945 76,991 
3 198,528 209,257 66,262 76,990 

4 191,715 205,126 64,716 78,126 
5 188,058 204,15 1 66,68 1 82,773 

6 188,473 207,248 65,446 84,221 
7 180,216* 201,673" 63,084* 84,541 

8 181,65 1 205,790 63,929 88,069 

9 183,649 210,470 64,472 91,293 

1 O 185,399 214,902 65,372 94,875 

11 187,390 219,575 65,885 98,071 
12 185,352 220,220 65,976 100,843 

Fonte: Dados da pesquisa. 
* Valores críticos 



Os resultados desses testes para as séries utilizadas no modelo, em nível, são 

apresentados na Tabela 12. A obtenção de valores não-significativos das estatísticas r,, 

r@, 4 3 9  r I i ,  r,zp e 4150, apresentados na referida tabela, indicam que o modelo que 

melhor se ajusta ao processo gerador das séries não inclui os elementos determinísticos 

tendência e constante. Logo, a estatística z deve ser utilizada para a análise de raiz 

unitária nas séries. 

Tabela 12. Resultados dos testes de identificação de raiz unitária e de elementos 
determinísticos das séries, em nível, utilizados na estimação da função de 
oferta de exportação de fiango. 

Séries Estatísticas 

(em nível) 7, rac 4 3  r, 2~ 41 z 

4, -2,26 2,37 2,83 -0,06 0,lO 0,Ol 2,OO 

- - -- - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A não-signiticância dos testes de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) para as 

estatísticas 2 indica a presença de raiz unitária em todas as séries em nível. Por essa 

razão, com as séries nas primeiras diferenças e urna defasagem a menos, repetiram-se os 

testes. 

Os resultados dos testes DF, obtidos com as séries nas primeiras diferenças, são 

apresentados na Tabela 13 e mostram que, nesse caso, todas as séries utilizadas no 

Embora a ~ ' s t i c a  4l apresente um valor significativo para a variável preço doméstico, a realização 
do teste individual para a constante indicou que ela é nãesignificativa, o que motivou a realização do teste 
de raiz unitária com o modelo sem constante. 



modelo são estacionárias, pois, ao nível de significância de I%, rejeitou-se a hipótese de 

raiz unitária. Pode-se afinnar, então, que as séries são integradas de ordem um, I(1). 

Tabela 13. Resultados dos testes de identificação de raiz unitária e de elementos 
determinísticos das séries, nas primeiras diferenças, utilizadas na 
estimação da função de oferta de frango. 

Séries na primeira diferença 

Estatística 
4 e  P d  P e  C, rr 

Fonte: Dados da pesquisa. 

** significativo a 1 % 

4.2 Resultados dos testes de co-integração 

Uma vez determinada a ordem de integração das séries, utilizou-se o procedimento 

desenvolvido por Johansen (1988) para analisar a existência de co-integração, sendo os 

resultados apresentados na Tabela 14. 

Os resultados obtidos em ambos os testes, Traço e iZ,, , indicam a existência de 

dois vetores de co-integração. Dessa forma, incluem-se dois termos de correção de erro 

no modelo utilizado para analisar a oferta de exportação de fi-ango, sendo mantido 

somente aquele que se apresentou significativo estatisticamente. 



Tabela 14. Resultados dos testes de co-integração obtidos através do procedimento de 
máxima verossimilhança de Johansen. 

Hipótese 3~máxllno Traço 

r 1 4  1,243 1,243 

r l l  33,381* 57,961 * 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Obs: Modelo foi formulado com constante não-restrita e considerando uma defasagem, 
conforme indicavam os testes de AIC e SC para o contexto multivariado. 

Valores críticos em Johansen & Juselius (1 990). 

4.3 Resultados da estimativa do Modelo de Correção de Erro (MCE) 

A seguinte função de oferta de exportação foi estimada: 

na qual: 

A é o operador de diferença; 

q, é a quantidade exportada; 

p, é o preço recebido pelas exportações em dólares; 

pd é o preço real no mercado doméstico; 

c, é a taxa de câmbio real; 



rr é a renda real (PIB); 

z é o termo de correção de erro; 

Di (com i = 1,2,. . .,8) são dummies anuais; e 

E é O termo de erro. 

Tabela 15. Resultados da estimativa do Modelo de Correção de Erro utilizado para 
explicar a oferta de exportação brasileira de frango. 

- 

Modelo: F(14,101) = 8,4258 ?= 0.538730 Variável dependente = Aq, 

Variável Coeficiente Estatística t 

Constante 

4% 

0 9  0,1130541 17 1,35918 

Notas: * significativo a 1% 

* * significativo a 5% 

*** significativo a 10% 

Obs: O número entre parênteses, apresentado em seqüência ao nome da variável, indica 
a ordem de defàsagem considerada. 



Os resultados obtidos na estimação deste modelo são apresentados na Tabela 15, 

acima, verificando-se, primeiramente, que o valor do coeficiente relacionado ao termo 

de correção de erro é estatisticamente diferente de zero, confírmando a existência de co- 

integração entre as variáveis do modelo proposto. 

Quanto às demais variáveis explicativas que não as dummies, observou-se que os 

coeficientes apresentaram os sinais esperados, condizentes com a teoria econômica e 

com os conhecimentos empíricos. O coeficiente representativo da variável preço das 

exportações foi o único que não se mostrou estatisticamente significativo até 5% de 

pro habilidade. 

As dummies, como já discutido, foram introduzidas no modelo com o intuito de 

representar deslocamentos da oferta de exportação em diferentes anos de abrangência do 

estudo. Os resultados indicaram que em dois dos anos considerados na análise, os 

deslocamentos foram estatisticamente significativos considerando um nível de 

si@cância de até 10%. 

Os resultados obtidos apontam que o relacionamento entre algumas das variáveis 

explicativas e o quantum exportado se dá com defasagem de até três meses. Isso pode 

ocorrer, em alguma medida, pelo fàto do fechamento do negócio ser feito, muitas vezes, 

antes do embarque do produto, quando a transação é então contabilizada. A situação 

conjuntd interna, no período estabelecido para o embarque, pode propiciar uma 

reversão da operação e, dessa forma, as variáveis de mercado interno teriam efeito mais 

imediato. 

O preço interno afeta negativamente o quantum exportado de frango. A 

elasticidade obtida indica que urna variação de 1% no preço interno causa uma variação 

de 0,33% na quantidade exportada. Variações de mesma magnitude nas demais variáveis 

explicativas incluídas no modelo têm impacto mais expressivo sobre as exportações do 

que o preço interno, sendo o maior efeito o de variação na renda interna . Uma variação 

de 1% na renda interna causa uma variaqão em sentido contrário de aproximadamente 

1,35% na quantidade exportada. 



Os efeitos oriundos de choques nos preços das exportações e no câmbio real 

sobre o quantum exportado apresentam-se positivos. Uma variação de 1% no câmbio 

real causa variação de aproximadamente 0,46% no quantum exportado. Para o preço das 

exportações, o efeito é muito próximo, de 0,44%. No entanto, a não-significância 

estatística do coeficiente representativo do preço das exportações sinaliza que se deve 

analisar a elasticidade associada à essa variável com cautela. 

Um modelo alternativo no qual foi excluída a variável representativa do preço 

externo, cujo coeficiente apresentou-se não-significativo, foi ajustado e as elasticidades 

obtidas para a renda interna, preço interno e taxa de câmbio foram praticamente as 

mesmas obtidas anteriormente. 



O presente estudo teve por objetivo analisar a oferta de exportação brasileira de 

fiango através da estimação de um modelo econométrico, fundamentado em um modelo 

teórico, proporcionando, assim, uma base plausível para a avaliação de fàtores 

relevantes a interpretação do desempenho exportador desse segmento da economia, ao 

longo do período de abrangência da análise. As inferências feitas podem servir de base 

para a realização de análises prospectivas. No modelo teórico utilizado para atender a 

tais objetivos especifica-se a oferta de exportação como sendo determinada pela 

diferença entre a oferta e demanda interna. 

O trabalho possibilitou a obtenção das estimativas das elasticidades de oferta de 

exportação com respeito às variáveis: preço doméstico, preço externo, renda interna e 

taxa de câmbio real. As estimativas apresentaram sinais coerentes com a teoria 

econômica e com o modelo teórico proposto. Os coeficientes das variáveis renda interna 

e preço interno apresentaram sinal negativo, indicando que o crescimento da absorção do 

produto no mercado doméstico, associado a um aquecimento da demanda agregada da 

economia e/ou a uma queda dos preços, reduzem as exportações de frango. Da mesma 

forma, uma redu~ão do consumo doméstico contribui para a geração de maiores volumes 

de excedentes exportáveis de frango. Tais resultados sinalizam que o modelo teórico 

utilizado, que considera as exportações como sendo em grande parte determinadas pelos 

excedentes do mercado doméstico, mostrou-se apropriado para a análise proposta.A 

resposta das exportações de fiango a uma variação na renda interna mostrou-se bastante 

expressiva - variação de 1% na renda interna causa uma variação de aproximadamente 



1,35%, em sentido contrário, nas exportações do produto. Considera-se razoável 

relacionar o aumento do consumo interno de carne de fiango, resultante de incrementos 

na renda, à importância desse produto protéico na dieta do consumidor brasileiro. Fica 

claro, então, que o crescimento da economia doméstica contribui para a diminuição das 

exportações, ocorrendo o contrário em caso de queda no PIB. Esse resultado leva à 

conclusão de que não é necessário adotar medidas intervencionistas para garantir o 

abastecimento doméstico, uma vez que o próprio mercado se encarrega de promover os 

ajustes necessários para que não ocorra falta ou sobra do produto. 

Os preços internos tendem a espelhar o desempenho da produção doméstica 

relativamente à demanda interna, sendo esta já refletida no PIB. Nesse sentido, tem-se, 

por exemplo, que uma queda da produção devido a problemas sanitários poderia 

comprometer as exportações de fiango através do aumento do preço interno desse 

produto. Sabe-se, no entanto, que o preço do fiango, pelo fato do produto possuir grande 

flexibilidade no ajustamento da produção, seria pouco influenciado por alterações de 

oferta. 

A elasticidade encontrada para o preço doméstico de frango indica que mudanças 

nessa variável teriam um impacto relativamente pequeno sobre as exportações - urna 

variação de 1% no preço doméstico provocaria uma variação de apenas 0,33% sobre as 

exportações. Isso sinaliza que variaqões da oferta (transmitidas através de variações do 

preço) sobre as exportações, caso ocorram, tenderiam a ter um efeito menos expressivo 

do que variações de mesma magnitude nas demais variáveis do modelo. Essa baixa 

elasticidade preço leva a concluir que a queda no preço doméstico decorrente de ganhos 

em produtividade, em virtude de uso de inovações tecnológicas, deveria ser expressiva 

para que as exportações pudessem aumentar de forma significativa. 

A taxa de câmbio real apresentou-se como variável relativamente importante 

para estimular as exportações de carne de frango. O efeito de mudanças na taxa de 

câmbio real sobre as exportações desse produto apresentou sinal positivo, indicando que 

quando a moeda doméstica sofie uma desvalorização real com relação às moedas dos 



principais parceiros comerciais brasileiros, as exportações são estimuladas. A 

elasticidade obtida para essa variável indica que um incremento de 1% no câmbio 

provoca um aumento da ordem de 0,46% nas exportações desse produto, após o período 

de dois meses. 

O efeito do preço recebido pelo produto destinado ao mercado externo sobre o 

quantum exportado, embora seja positivo como esperado, apresentou-se não- 

significativo estatisticamente, sinalizando que foi estimado com baixa precisão. A 

magnitude do coeficiente relacionado a essa variável indica que uma alteração de 1% no 

preço externo ocasionaria um crescimento de aproximadamente 0,44% na quantidade 

exportada, após três meses. 

Em termos gerais, pode-se considerar que o objetivo do presente estudo foi 

alcançado de forma bastante satisfatória. Dentre as variáveis relacionadas no modelo, a 

renda interna e a taxa de câmbio real foram as que apresentam as maiores elasticidades. 

O preço externo e o interno, embora afetem as exportações brasileiras de fiangos, fãzer- 

10-iam de forma menos expressiva que a renda interna e o câmbio, para urna mesma 

variação percentual. No entanto, as políticas setoriais que propiciam um maior aumento 

da produtividade e queda no preço, por terem caráter mais independente do que as 

políticas macroeconômicas que afetam muitos segmentos da economia, parecem ser o 

melhor instrumento para se obter excedentes exportáveis. 

As exportações brasileiras de fiango vêm aumentando sua importância relativa 

na pauta das exportações de produtos agropecuários, que têm garantido a solvência do 

país, a despeito das turbulências financeiras trazidas pela globalização e um câmbio 

extremamente valorizado na maior parte do período pós-Real. Isso tem sido atribuído, 

principalmente, às condições altamente competitivas resultantes de um intenso 

desenvolvimento de produtos que atendam às preferências dos consumidores, além de 

inovações tecnológicas implementadas pelo setor. O frango brasileiro tornou-se um 

produto de alta aceitabilidade no mercado internacional, com condições concretas de 

expansão de seu market share. 



Fica claro, pelos resultados obtidos, que as exportações de fiango dependem em 

grande parte de um ambiente macroeconôrnico adequado, uma vez que as duas variáveis 

mais relevantes na explicação das exportações são a renda interna e o câmbio. De outro 

lado, pode-se concluir que os investimentos em tecnologia, capazes de gerar excedentes 

exportáveis em condições competitivas são de suma importância para o desempenho das 

exportações. A avicultura brasileira vem experimentando, nas últimas décadas, grande 

desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento este que se espera continue ocorrendo 

em alguma medida. 
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