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COMERCIALIZACÃO E TRANSMISSÃO DE PRECOS DE CARNE DE FRANGO NO 

RESUMO 

ênf'ase 

, , 

"'ESTADO DE SÃO PAULO 

Âutora: VANIA DI ADDARIO GUIMARÃES 

Orient.ador: PROF. OR. GERALDO SANT· ANA DE CAMARGO BARROS 

o t.rabalho se prop~e a est.udar o mercado de ~rango, com 

na análise da ~ormação. e t.r ansmi ss~o de preços, 

eonsid9rando t..amb6m a il"lt..eraçã:o com os' mGreados de carne bovins.. 

da milho e mercado externo de ~rango. 

Gspeei:fieamsnt..ê analisar as rslaçesss snt..re osnivais' de mGl'cado 

(produt.or. at.acado e varejo) quant.o a alteraç5es de preços, 

determinar a int.ensidadee duração da propagação de choques ent.rs 

ast..es niveis. e ent..re o mercado da :frango..., os; out..ros marcados 

consid.erados. 

o primeiro capit.ulo apresenta o per!'!l do mercado 

',' en:r'ocando ~ produç~o.comGrcialização e consumo, da 1970 a 1Q98. 

São i nvest..i gados os sent.i dos de causa! i dade ex! st..entes 

'éntl~e os níveis de mercado, através do modelo de auto-regressão 

vet..orial. admit.indo-se que as variaçeses da preços podem se 

originar em qualquer níve! de mercado. dependendo da import..ância 

dos :fat.ores ligados à o:fert.a e demanda do produt.o. 

Inicia!ment..e ~or-am def'inidos dois modelos. um envolvendo 

o prêço AO produ~or no Es~ado de ~o Paulo, o preço ao a~acado éM 
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São Paulo 9 o preço ao varejo na cidade de ~o Paulo no periodo 

de janlf))ir~ det 1Q71 a dezembro de 1996.. No setgundo, o preço ao 

'produt.or em ~o Paulo f'oi subst.it.uido palOl preço ao produt.or em 

Sant.a Catarina e est.imado para o periodc' de janeiro de 1971 a 

dezembro det 1QS4. Nos dois casos ~ os modelos'~oram est.imados com 

12 meses da def'asagem. 

A vantagem do modelo economét.rico ut.ilizado 

Cauto-regress~o vet.orial). est.á na possibilidade de ef'et.uar a 

an~lise de causalidade ent.re mais de duas variáveis e a obt.enção 

dos ef'eitos de choques em' cada uma das variáveis sobre as demais 

ao longo do t.empo. 

Os res.ul t.ados mostraram que·· o preço ao prod~tor em Sã:o 

Paulo é inf'ormat.ivo para os preços aos n1veis de ~tacado e varejo. 

sem relação de causalidade ent.re os dois últ.imosn~veis. No modelo 

envolvendo o preço ,. ao produt...or de Sant...,a Cat.arina os l"esult...ados 

obt.idos indicam que os preços ao at.acado e ao varejo em ~o Paulo 

sgo inf'ormat..ivos ,para o preço ao produt.or cat.arinense. 

A~mant.os da preços em qualquer dos níveis de mercado são 

~epàssados para os demais nlveis"de f'orma menos que proporcional e 

esses aument.os vão se reduzindo a cada periodo. sendo em geral 

eliminados com os preços tendendo a voltar aos n1veis anteriores 

ao choque. 

No modalo envol vendo os pr eços a ni vaI de pr odut.or da 

f'rango. boi gordo e milho em São Paulo e o preço recebido pelos 

export.adores bra.sileiros do carne de f'rango. Qst.ima.do para o 

per1odo de 1980 a 1996. o preço de export.aç~o aparece como 

variável t.ipicamsnt.e ex6gena com ef'Git.os. dQsest.abilizadores no 

marcado interno. principalment.e sobre o preço de milho. que se 
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apresen~a como variável essencialmente end6gena. 

O praço de f'rango ao pr6dut.or quando considot~ado em 

éonj unto· com dama! s pr aços pode ser ccnsi der ado como endógeno e 

bastante dep~ndente. particularmente dos preços ex~ernos. 



BROILER MARKETING ANO PRICE TRANSMISSION IN THE STATE OF SÃO PAULO 

Aut.hor: Vani a Di Addar- i o Gui mar ães 

Adviser: Pro~. Or. Geraldo $ant'Ana da Camargo Barros 

'lhe purpose o~ U'lis study 1s to evaluata and provida a 

be'lt.er understanding of" the broiler marke.t. This is made by 

bringing into f"CiCUS t.hé prica f'ol~mation 2l1'\d t.ransmission. The 

interac'Lions wi th t.he beef and corl"l domest.ic Jl\a.rket. and the 

broiltéô>r .int.Grnational rn.arkGlt. ar& a.lmo considared. 

The general objective of' this al""lalysis involves measud.l'1g 

t..he relationships bet..ween t...he· market. levels Cproducar. wholesale 

and ret.ailar) wit.h réspect. 'lo chat"'9Q $ in pric9s. TIle int.emsit.y and 

lerigt.h OI t.he ef"f'ect..s OI prica inovat.ions weré dêt.êrmil'"u~d for 

t-hese levels, and f"or the broil.er markat and ot.her markets under 

cons! deI~ a t.! 01"1. 

Chapt..er ~ presGnts an overview and id~ntif"icat..ion o~ thQ 

broiler market., by ana.lyzing l.be product.ion. mar k eti og ai"ld 

corlsumption. f'l~om 1970 to 1988. 

Exist..ing causalit.yrelat..ionships bet.ween market. leveis 

ar e investi ga ted t hr ough a vect.or aut.or egr essi ve model . Pr ice 

varfa.t.!ons are t.aken to ol~iginate a.t. any markel. leveI depending 

on·t.he s!gnif'icance of' t.he fact.or·s related t.o thê product. supply 

and dSlnand. 

For t.he broiler markE>t. t.wo modE>ls wera daf'inad. ThEr 

tirst. t.akGs int.o considGration t.h$ producQr and wholosale pricG in 
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t.he S'la'le of: São Paulo and t.he rat.a!l price in t..hê São Paulo Cit..y. 

f'r-om junG> 1971 t..o december 3,986. In t,ha sGlcond mod$l. t..hea. producar 

price in "Sâ':o Paulo was replacéd by t..ha producer pl~ica in 'lhe St.at.e 

of Sant.a Cat..arina based 00 data f'rem june 1971 to december 1984. 

In bot.h C3.ses. t..he equat..ions were est.imat.ed by using a 12 mont..h 

lag modelo 

The" " an~l i t..i cal ec enome'l r i c " t..ocl empleyed (vect.or 

aut.oregression) has t..he advant.aga of evaluat.ing causalit..y among 

more t.han t.wo variables" and get..t.ing t..he dynamics of' t..he eff'ect..s 

o~shocks in each of' t.he variablGs upon 'lhe o'lhers. 

The present.. research findings revealed t..hat.. 'lhe brailer 

producer 'price in t.he St..at.e of' ~o Paulo providas a valuable 

informat.io1'l t.o tha wholesale and ret.ail leveIs. In t.he model 

involving t.he broilêr produc::er price in Sant..a Csd:,arina. 'lhe 

result.s suggest. t..hat. t.he wholesala and ret..ail prices in Sl\I:o ""Paulo 

have eff'ect.ive in:fluenca over t..he producer price in Sant.a 

Ca.t..arina. In bot..h model s. pricQo i ncrG>as~s ""S!.C'G t.ransmi 'lt..ed t.o 'lhe 

ot.her leveIs less t..han propor~ionaly. The increases reduce in t..ime 

and,in ganéral. t.o vanish, ret.urning t.o t.he leveIs prior t.o t.he 

shock. 

'Anot.her syst.em relat.es prices a~ producer level f"or 

broiler, bee:f and corn in São Paulo and t..he broiler price received 

by 'lhe bra:zilian expor'lêrs. bassQd on dat.a f"rom january lOgO t.o 

decamber 1986. The export. priceappeared t.o be a ~ypicaly 

Gfxogenous va.1~ia.blG having t..hG powar t.o ca.use negat.ive G:fi'ect.s on 

the domes~ic marke~ price stabili ty. mainly t..hrough the corn 

price. which 15 a basically endogenous variabla in" t.his syst.&m 

approach. 
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The br oi 1 ar pr educar pr i ce ~ when anal i sad t.oget.her wi th 

t..he. ot.hers prices considarG>d in t.he syst.em. may boa- rs.gardG>d as 

endogenous and dependent.. particularly on t.he ext.ernal price. 



1. INTRODUCÃO 

'.Tem sido marcante o de·senvol vimento da avicul tura de 

corte no Brasil. nos úl ti mos ao anos. Do f'rango "caipira" ao 

frango de gra1"lja abatido. em pedaços e até senü-processado. 

eomer-ei,alizado sob marca. quet..emos hoja. 

grandG sm ~Qmpo relativam~n~e curto. 

foi um passo muito 

No mercado int.erno a carne de fral"lgo é um subst.it.ut..o 

cada vez mais agressivo para a carne bovina, aumentando sua 

part.icipaçã:o no merce:do de carnes. Como produt.o de e:>"'-port..ação. 

t..efll cont...ribuldo d .... forma crGlSCCil'nt.G no com.s.rcio do Bras.!.l com o 

ext.erior. colocando-o como um dos maiores exportadores mundiais 

deste produt.o. 

A sua importância no mercado interno 9 ext.arno mot.ivou 

vérios pesquisadores 

Pouca at.ençã:o. no entant.o. t.em sido dada aos mecanismos de 

formação de preços neSSE* mer,cado. 

Exist.e, por pal~t.e da população eln geral, a impressão da 

que o setor de intermediação é capaz de. sistematicamente, 

Glxagél~a.r aumant..oss da preços dos produt..os agrícolas. o que lG>varia. 

, a uma enorrnQ inst.abilidade de preços e rendas. Algul')$ ast.udos. no 

entanto t most.ram que para mui tos produt.os isso não é vaI-dada. Nem 

sempro as alt.eraçeíes da preços são transmitidas na mesma (ou em 
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~.aior) int.ensidade ao consumidor. e os reajust.es de preços 

Várias pesquisas t.ém procurado ident.i~icar & est.ru-t,ura 

de influência ent.re os niveis de marcado. quant.o às alt.arações 

de preços. através dos estudos do sentido da causalidade entre 

~o eXQmplos os estudos de TEIXEIRA (1ge2); 

BURNQUIST C1997). e MARTIN~Z FILHO (1998), para vários produtos, 

exceto car nas. 

De'ler mi nar o sentido da causalidade dá indicaç5es sobr-e 

se as alteraç~es de preÇos tendem a partir com maior f'requência 

de um dos niveis de mercado, ou seja, se um dos níveis (produtor, 

atacado ou varejo) 'lende a an~eceder os der~is nas variaç~es de 

pr@ços. ~ando isto acon'lecer. 

deverão vigorar nos niveis "liderados" a par-t.ir dos preços -no 

- nlvel "lider lO. 

Conhecer o sent.i do de causalic:lade signif'ica dizer o que 

previs~9s-de preços de um csr'lo produto serão mais acurada.s se 

lavarlSlm 130m consideraç~o os ,,-preços passados de outro produto. 

Uma relação causal de X para y~ significa que X G> informativo 

par a Y. ; Assi mO, por exemplo, se há uma rGlaç~o causal do preço de 

-, at.acado para. o praço de va.rejo, pr9vis~es do preço de varejo ser~o 

mais acuradas se considerarem os preços passados no atacado, do 

que previs5es baseadas apenas nos preços passados do varejo. 

Por desconhecer essas relaçêSes,o governo pode adot.ar 

medida.s ineficazes de con'lrole de preços de um prodU'lo 

agropecuárt'o a'l.uando sobrG setores que ,n~o slllo responsáveis pelas 

1 ., _ver. por exemplo, BARROS & MARTiN~S FILHO (1QS7) 



al~Qraç5Qs. Dado o sen~ido de causalidade, rQ$~a analisar em que 

proporç~o as al~er$ç5Gs de preços s~o ~ransmi~idas da um nível da 

mercado para ou~ro, ob~ida através da" elasticidade de lransmissão 

de preços. 

MARQUES (1986) es~imou elas~icidades de ~r ansmi ss~o de 

preços para ~rango no per1odo da 1Q77 a 1Q84. en~re os ~r~$ 

n1veis~sem, no'ent.an~o. ident:lf"icar primeiro qual o sent.ido de 

causalidade el'l~re as variávQis 9 ~ambém sem considerar 

dis~ribuição dessa elas~icidade ao longo do lempo. dado que os 

"" ajust.es podem n~o ser i ns~a.n~â.neos. 

BLISKA (1~89) analisou a ~ransmiss~o de preços de carne 

bovina en~re níveis de mercado em ~o Paulo. através do modelo de 

au~o-regress~o velorial. Os principais resul~ados encontrados 

foram: a passividade do a~acado em relação aos n1veis de produtor 

"~ varsj~. ausência. de uma variá.vel ess~ncialment.e Qx6gsna; ef'ei~o 

causal no sen~ido dos preços recebidos pelo produtor para os 

niveis de a~acado e varejo. e do varejo para os niveis a1:.ac.ado e 

produt.or·paulist.a~ e rolaçgo causal dos nivsis de a~acado e varejo 

para os mercados produ~ores dos Es~ados de Mina.s Gerais, Goiás e 

Malo Grosso. 

Es~e ~rabalho se prop5e a analisar como ~em sido a 

estru~ura de rel"açeíes an~ra os n1 vei s desse mercado Cprodut.or. 

a~acado G varejo). quan~o às al~eraç5es de preços. ou seja. se as 

al~eraçe;es de praços ~endem a par~ir com maior :frequância de um 

dos n1veis d. mercado. por que e de que man~ira isso ocorre. 

Ex1s~e Um consenso na li~era~ura de que o mercado de 

:frango in~erage principalment.e com os mercados da milho. carne 

bovina e mércado ex(erno. Para ~ornar a análise mais comple~Q. 
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são incluídos os eÍeit.os dessas variáveis sobra os preços do 

~arcado em esLudo. As relações ent.r9 essas variáveis e 05 pr~ços 

de rrango s~o apresent.adas no capit.ulo seguint.e. 

1.1. ObjeUvos 

O objetivo principal é o estudo do mercado de ~rango. 

com ~n~aS$ na análise da ~ormaç~o e da t.ransmiss~o" de preços. 

considerando também a interaç~o com os mercados de carne bovina. 

de milho .as JnGrcado ext.erno. 

'1-.2.". Hipbteses 

o 

t.r ansriú. ssã:o 

sent.ido de causalidade 

de preços s~o caract.eríst.icas import.ant.es 

da 

do 

mGcanismo de Íormaç~o de preços que vigora no mercado de frango 

dent.ro do periodo analisado. 

Logicament.e pode exist.ir mais de um mecanismo de 

de preços em mercados de produt.os agropecuários, sendo f'or )na.ç~o 

di~icil 01 eger um deI es por _ ant.eci paç:ão. Mas é poss1vsl 

apresent.ar algumas possibilidades. qUê por principio s:Jlo 

consequ&ncia das caract.eris(icas do mercado em quest.~o. 

O at.acado dest.e mercado é compost.o por uma indúst.ria 

especializada Cabat.edour"os). enquant.o os avicul-tor'es -tendem a ser 

poli cul t..ores e a. rede varejist.a di versif'i cada. principalment.e 

no sul do pais. Uma primeira vant.agem do at..acadist..a é t.er acesso 

""a um volume maior e mQlhor de in:formaç2Ses do que os domais 

set.ores. 

A in:formaç~o. aliada a.o :fat.o de que o at.acado opera com 

grande volumQ de produt.o. no mGrcado int.erno e ext.erno. pode 
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levá-lo a 1 i der ar (ou anteceder) os damai s quant.o às var í-açêSes 

de preços. Assim. se o a. t.acadi sta pl~ evé ou obsar v& qua.l quer 

alt..eraça:o quant.o à o:f'Grt..a ou à. demanda, sua primeira reaç~o poda 

ser alt.erar seu pr6prio preço. sinalizando as mudanças para os 

dama i S 01 vai s. Nest.e caso. as variaç5es de preço t.enderiam a se 

originar no at..acado. 
-- ." .. .;-' 

~ preciso lembrar. porém. que a produç~o de ~rango se dá' 
,o. 

através de um conjunt.o de atividades Emcadeadas e dependentes, 

t.al que. para crescer a o:f'er~a de :f'rangospara abate. é preciso 

aument..ar o nÚmero de pint.os alojados. Para isso é necassàrio 

crescer o nÚmero de mat.rizes. avós e, em última inst.ância. 

aument.ar as import..aç5es do mat.erial para reproduç:ãro 

C a.v6s). Port.ant..o. o crescimGPn't..o mais aC9nt,uado da. of'ert..a n5:o cá> 

inst..ant.âneo a of'ert..a at.ual t.ambem é dos preços 

passados, da mGsma f'orma que os at.uais pre.ços ao produt..or podem 

estar mais ligados às expect..at.ivas :f'ut.uras, do que ao present.e. 

Dessa f'orma, seo at.acadis~a prevê variaç5es na demanda 

(int.erna ou externa), é-possivel que, ant.es de alt.erar seus 

pr6lços que est..~o mais vinculados à demanda pr0sent..e 

primeiro os preços pagqs ao produtor. permit.indo o ajust.e da 

of'er~a às previsêSes da i,h'dúst.ria. Dest.a :f'orma. os preços 

~Gnderiam a variar primeiro ao produt..or. 

A int.egraç~o vert.ical. que é cada vez mais presente na 

avicult.ura. t.orna.ndo mais est.reit.as as relaçeses ent.re produçã:o e 

indust.rialização. pode possibilit.ar a int.erf'erência diret.a do 

at.acado nas deciseses da produç~o e. assim. viabilizar o mecanismo 

acima. 

Os preços podem t.ambém variar inicialment.e ao produt.or 



S9 ,OS choques de,of'ert.a predominarem sobre os de demal"lda. 

o varejista pode assumir um papal ativo ou passivo, 

face a quanto à preços. No primeiro caso, ele altera preços 

qualquer ~lt.eraç~o na demanda. No segundo caso. o varojist.a. pode 

adotar 

venda. 

a politica de markup para estabelecer 

muit.as ve:z;es pela sua simplicidade. 

seus 

Sea 

preços "de 

demanda se 

daslocar. e o ecns t.trni dor 'c ompr ar mai s ot.t menos. ha. VQr i Q' pr i mei r o." 

uma variação nos estoques do varejo e n~o nos preços. Frente a 

eSse novo comport.amant.o. o varejo al t.el~a ..... nl;g(o a. st.ta. dGmanda 

derivada. adquirindo novos ast.oques a. um novo preço, r Gopassando 

aos consumidores. 

nlvel de varejo. 

Neste caso, as variações não se iniciam ao 

O mercado de carne de frango sofre in~luência de outros 

mercados, principa.lment.ê. m.i.l hOt carnG bovina e marcado 

ext..erno. 

O milho, por ser o principal componente das raç5es 

utilizadas pela avicultura, 

custos. 

deve influenciar os preços via 

Uma vez que a carne bovina. é o "carro-'chefe" do setor 

de seus preços f'unci 'onam como um parâmetro. 

prinqipalmant.G para. os consumidor$s. mas t.ambGm pa.ra. produt.ores. 

o marcado externo consome parte da produção brasileira, 

e os praços in~ernacionais condicionam a expa.nsão ou re~ra.9ão das 

export.aç5es brasileiras. 

Teoricament.e cada uma. dessa.s va.riÁveis ~em i nf' 1 uénci a 

sobre os preços de f'rango. Resta saber de que f'orma o mercado de 

f'rango reage f'ace a variações em cada uma delas. 

O capit..t.tlo seguint.e cont..Qm uma d€iscrfção sumária. do 
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marcado em análise. dest.acando-s:e as caract.el'ist.icas da cada nível 

do Jn!&'rcado e a. f'or'ma da int.era.çã:o ent.re os mercados considerados. 
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2. MERCADO DE FRANGO 

Oobje~ivo des~e capi~ulo n~oé descrever minuciosamen~e 

t'odos os aspec~os do mercado de f'rango no Brasil. mas an~es 

traçar um perf'il deste mercado. admi~indo-se que os mecanismos de 

f'ormaç3[0 e t..r ansmi ss1l!o de preços são consequência das 

carac~erlsticas dos· participan~ês do processo de produç:illo. 

'out.ros mercados.· 

Ao .longo do texlo. as cit.aç6es endereçam o leitor a 

bi bl i ogr a.í' i as mai s compl e~a$ .. 

-2.1. PRODUÇAO 

-. 2.1.i. Orgmnizaçao da avicu1tura 

A avicult.ura ~omou impulso a par~ir da obt.enção de 

linhagens especif'icas de aves de corte e postura. nos Estados 

Unidos; . post.eriormente. com o desenvolviment.o da genética 

avi cola. o aper í'ei çoamento das 1 i nhagens per roi ti u aumemt.ar o 

pot.encial de produção e a qualidade do produ~o. 

Juntamente com o melhorament.o genét.ico, f'oram 

desenvolvidas t~cnicas do arraçoamGnto e manejo, que pGr roi t..i r a.m 

eí'e~ivar o po~encial produt.ivo das aves. A avicult.ura moderna é. 
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aves propriam9n~e di~as. e um conjunt.o dG 3.~ividades da a.poio. 

principa.lm9nt.~ a indúst.ria d$ rações 

Est.e sist.ema ~oi introduzido no Brasil no inicio dos 

anos 60~ at.ravSs de imppr~aç5es dessas linhagens. G se organiza 

como most.ra a Figura 1. 

Figura 1. Fluxogra.ma da avicult.urade cort.e no Brasil. 

I I AVOZEIROS I-I--~ 
I 1;_ 

I MATRIZEIROS I-I---+~ I CRI AÇAõJ (ABATEDOURO I 

Font..~: A part.ir dGil BRDE (1992) 

.. 

. - Na . realidade. como já foi di t.o. o processo se inicia 

pela seleç~o·e o melhorament.o genét.ico ê. a part.ir deste pont.o, 

consi st.e nas segui nt..es et..apas: 

produzindo ma~rizGs; criaçS':o reproduçgo de mat.rizes, 

produzindo pint..os comerciais (pint.os de um dia); e, 

~inalmen~e. a criàç~o. que produz ~rangos dest..inados ao abat..e. 

·Em abril de 1965, o governo brasileiro proibiu as 

import.aç~es de matrizes e pint.os comerciais. rest.ringindo as 

impor~aç~es às av6s. ou seja. à antepenúlt.ima geraç~o am relação 

ao produt.o comGilrcial (rrango da cort..e). o objet.ivo da medida 

.: ..... : , 

2 
OGscriç~o detalhada dest.e processo se encontra em LIMA (19S4). 
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f'oi induzir a realização das e~apas subsaquen~es no Brasil. 

cont.r i bui ndo pa.r a o a.uJnQnt.o no ni vel de i nvest..i mGnt.o1S no pa.i s 

CLIMA. 1984. p. 182). 

Cada. uma 
. 

dessas et..apasapresent.a caract..erist..icas 

própria.s. que inf"luer.ciam t..oda. a a:li vi dade, como Veremos a. 

seguir. 

o processo de seleção e melhorament..o de linha.gens de 

corte é realizado poc.- empresas de genética av1cola, predominando 

as emproesas americanas e européia.s (BRDE. 1992; LIMA. 1994). 

As linha.gens são come~cializadas sob marca pr6pria, num 

mercado bastante oligopolizado. Duas empresas s~o as maiores em 

genética av1cola no mundo. com quase metade do mercado mundial. e 

aproximadaroent..e 80% da.s vendas america.na.s mat..rizGs 

CLIMA. 19S4. p.12S). 

o Brasil se encontra numa posiç~o delicada porque a 

avicultura nacional está t.ot.almente baseada nas av6s: 

import..a.das. Apena.s uma empresa na.ciona.l desênvolve um programa. da 

mGlhoramGnt..o genét..ico ê t..em uma. linhagem d~ cor~e no merca.do. No 

ent.ant..o. a acait..aç~o de seu produt..o t.em sido rest.rit..a.. 

par~icipando com c~rca de 6% das vendas de mat.rizGs~ 

o desenvolviment..o de linhagens nacionais. que possam 

subst..it..u!r sat.isf'a.t..oriaoment..e as import..adas. ê um processo lent.o e 

caro. cuja implan~aç~o t..sm sido def"andida por t..écnicos e out..ros 

grupos ligados à avi cul t..ura. 

:3 Cent..ro da Comércio Exterior in LIMA (1994) 



2.1.1.a.Produção de matrizes e pint.os cOJ'llerciais 

Avozeiros s~o as empresas responsáveis pela primeira 

muI t.i pl i caç~o a nivel comercial do mat.erial genético importado 

Cavos a ovos para incubaç~o). ou s:aja, as av6s. Este segmento 

produz as mat.rizes. 

o mercado de mat.rizes mant.ém a mesma estrut.ura 

oligopolista da seleç~o genética. pois é ~ormado por empresas 

1978, quatro das linhagens disponlveis no Brasil 

4-responsáveis por pouco menos de 85% das vendas de matrizes . 

G>ram 

LI MA( i 984) • a partir de dados de levantamento de campo, 

constatou que, em 1982. existiam 13 empresas avozeiras no 

Brasil. das quais uma era nacional e as demais ou eram empresas 

estrangeiras operando diret.amente no Bl~asil. 

nacionais associadas a emprêsas est.rangeiras. pi' opr i et.ár i as das 

linhagens comercializadas. 

A maioria dessas empresas (9) se estabeleceu no Est.ado 

de São Paulo. que até hoje é o principal :fornecedor de mat.rizes e 

pintos comerciais do pais. dist.ribuiram 

entre os Estados de Santa. Catarina (2), Rio Grande do Sul (1) • 

Minas Gerais (1) e Rio de Janeiro (1). Dessas 13 empresas, 5 são 

grandes integrações que. dessa :forma, incorporaram a produção de 

matrizes. 

Hatrizeiros são granjas intermediárias. que criam e 

4 Centro de Comércio Exterior in LIMA (1984) 
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Em 1980/81, exis~iam 190 ma~rizeiros no pais. com 60 em São 

Pa.ulo, 22 no Ri o Gr ande do Sul· GI 20 em Sant.a. Ca t.ar i na 

CBRDE,1gB2) • 

l';' 

Criação 2.1 ~ 1. 3. 

cujos insumos básicos sli(o 

os pin~ost as raç~es e os medicamen~os. 

Um grande número de produ~ores participa da at.ividade em 

todo o pais. especialmen~e nas regiees Sul e Sudest.e, as maiores 

produt.oras. 

Segundo LI MAC 1 984) , exis~e UM2. t.endência de não 

concentrar a atividade de criação. principalment.e porque as 

int.egradoras pre~erem aumentar o número de produtores integrados, 

do que aumentar a capacidade produtiva de seus integrados. 

e também es~a etapa da produç~o que primeiro se associa 

com SI. indústria, iniciando as inte9raç~0s que, posteriormente, 

tendem a abranger outras oatividades do processo de produção e 

comGrcia.lizaç~o. 

A eficiência técnica da avicultura de corte é avaliada 

na atividade de criaç~o. através de qua.tro parooâmetros: 

a) taxa de convers~o alimentar: kg de ração consumida para 

produzir um kg de ~rango. 

b) t.axa de mort.~lidade 

c) peso médio das aves abatidas~ e 

d) idade de abate (ciclo de produção). 

o; 

Considera
0

-se a atividade eficiente tecnicamen~e quando 
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conse-gue produzi. r 

possivel de ração. no m9no~ 

mor t.al i c:, 

1999, os coe~icien~e$ médios nas in~egraç6es no Brasil eram os 

s9guin-t,es: Laxa da conv&rs~o igual a 2.01. 

a 4Q di Qsa t péS o, Madi o da ds 

2%. Nos Es'tados Unidos. em média. esses valores são 
, . 

resp®ct.ivament.e: 1 t9. 47 dias. 1,90 kg G t.axade mort.a.liclade da 

2%. (EMBRAPA.1990
6

) 

Para aument..ar em grande quantidade a ofert..a 'de f'l'angos 

para aba~e. é necessário aument.ar o número de pintos alojado$. o 

número de matrizes e av6s, o que demora 13 'a la mesas 
, ' 6 

apr ox! madament.e. 

... 
201.1.4. As indtlst.rias de raçoes e med.icamentos 

A import.â.ncia das raçBes para_'a avicul t.ura é clara. pois 

toda a. aliment.aç~o das aves é feita at.ravés de raçêSes especif'icas 

de acordo com a idado e f'inalidads das aves (roprodut.oras. do 

postura ~~ de cor'te). Segundo est.rut.ura de cust.os elaborada pela 

Associação Paulist.a de Avicul'tura CADA) em 1988. as raçê;)es 

correspondem a cerca dG 70% do cus'to de pl'oduç~o. 

Por out.ro lado, a avicult.ura é o maior consumidor do 

5 EMBRAPA Cent.ro Nacional de Suinos Aves Comunicaçli!o 

pêssoal. julho de 1990. 

6 
Associaç~o Paul i st.a de Avicult.ura CAPA:) - ~o Paulo, SP'.' 
Comunicaç~o Pessoal, 1989. 



produ~o. como mos~ra a Tabela 1. 

Tabala 1- Produç~o s dGs~ino da produç~o de raç~s$. 

1976 a 1981 e 1988 e e9. (mil t) 

Brasil 

_ .... ------------------------------------------------------------------------_ .... _--------_ ... _------------------------------------------------------------
Anos 

Setores 1976 S 1977 X 1978 X 1979 " 1980 I 1981 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVicultura 
BoVinocultura 
Suinocultura 
Outros 

2030 
480 
369 
·64 

69.0 
16.3 
12.5 
2.2 

1926 
502 
347 
77 

67.5 2&84 
17.6 678 
12.2 601 
2.7 95 

66.1 2977 
16.7 677 
14.8 798 
2.4 113 

65.2 3617 66.6 
14.8 763 13.8 
17.5 977 17.7 
2.5 99. 1.9 

3842 
795 
792 
114 

69.3 
14.3 
14.3 
2.1 

45~6 

807 
1623 
311 

62,4 
11.1 
22.3 
4.2 

4683 6~.3 
726 10.0 

1472 20.2 
101 5.5 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 2943 100.0 2852 100.0 4058 100.0 4565 100.0 5510 100.0 5542 100.0 7287 100.0 7282 100.0 ----------------------------------------------------------------_ .. ----------------.. _ .... -------------_ .... ------------------------------------------------

Font.e: DIFISA./MA in MASCOLOC19S3) •. e Sindiraçeies 

o principal ·component.e das rações é o mil.ho. que 

corrasponde a 60% do peso das raÇees balanceadas CIPEA.1G78). 

o mercado de milho é sempre acompanhado de pert.o pela 

indúst.ria de raç5es Q pala avicul~ura. 

escassez do produt.o . 

.-0 governo desempenha um papel impor'lante para o setor de 

carne por ter presença marcante no mercado do milho, controlando 

as export.açeles. as import.aç&s e os est.oques reguladores. 

A principal característica da polit.ica comercial do 

milho tem sido a .proibiç~o das expor'laç5es, sob a alegaç~o de não 

1nviabilizar o setor de carnes. A proibiç~o persistiu por longos 

periodos. mesmo quando as estimat.ivas indicavam a disponibilidade 

da Gxcaden~as (LOPES, 1086). 

Em alguns anos. quando o mercado int~rno as~ava 

a praços baixos. ~oram au~orizadas expor~aç~es de 

estoques ancal hados no f'i nal da ent.ressaf'ra. Coincident.ement.e 
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nesses anos. os preços in~Qrnacionais es~ivGram abaixo de seus 

niveis hist.6ricoso: e as export.açêSss só f'oram possivois às 000 cust.as 

de subsidio por pa.r~e do governo (VASCONCELOS. 199::3). 

A principal crl~ica ~ei~a a essa poli~ica 6 a de que. 

mesmo que as expor~aç6es ~ivessem sido liberadas. não haveria uma 

corrida ao mercado ext.erno. Dados os elevados cuso:t.os de 

t.ranspor·t.e. os valores FOB para 6>xport.aç:ã:o seria.m inferiores aos 

preços que vigoravam a nivel de a~acado 

--(LOPES, 1986). 

no marcado in~erno 

Nos anos de impor~ação. os preços de venda pelo governo 

no mercado int.erno est.iveram abaixo do preço CIF int.ernalizado. o 

que significa subsidio ao consumo in~erno (VASCONCELOS, 1993). 

Ainda segundo LOPES, o governo v~ndeu seus e~~oques 

~ambám a preços subsidiados, sempre que qualquer sinal de alt.a no 

mercado levava o set.or consumidor a pressionar o governo para 

liberação dos est.oques. 

Essa poll~ica ~oi direcionada para pro~eger o set.or de 

carnes. com reflexos sobre a produção dE» milho. o e:feii:..o pode 

ser avaliado a~ravés da evolução da área de milho na Tabela a. 

Ent.re 1970 Go 1 gSS a var i aç~o na ár ea colhida. :foi 

relat.ivamen~e pequena e as variações na produção rasul~aram das 

variaç6es na produ~ividada nos diversos anos. 

Algumas integraç6es já se preocupam em t.entar produzir 

milho para abast.ecer suas :fábricas da raçõss G assim assegurar 

pa~i:..é de suas necessidades; mesmo porque a polit.ica do governo 

para o milho poda n~o t.ar vida longa. o qua result.aria em con~at.o 

diret.o da aviculi:..ura com os praços 'livres de subsidio e de 

!ni:..ervenções do governo. 



Tabela a. Área colhida. produç~o e produ~ividade de milho no 

Brasil - 1970 a 1988 

Ano Ãr eoa C mi 1 ha.) Produção (mil t.) Produ~ividade Ckg/ha) 

1970 
1971 
1972 
1Q73 

,1974 
:1976 

'1\7;176 
1977 ' 
1979 
197Q 
1980 
1991 
1992 
1983 
1984-
1996 
1986 
19137 
1989 

9.S68 
10.550 
10.539 

9.g24 
10.67ê.: 
10.955 
11.119 
11. 797 
11.126 
11.319 
11. 461 
11.620 
12.601 
1,0.742 
12.018 
11.798 
12.466 , 
13.603 
13.:1.42 

14.216 
14.130 
14.891 
14:.186 
16.273 
16.335 
17.751 
19.256 
13.669 
16.306 
ao. 372 

"21.117 
21.866 
18.744 
21.164 

'22.018 
ao. 631 
26.803 
24.760 

1.442 
1.339 
1.413 
1.42Q 
1.526 
'1.506 
1.697 
1.633 
1.220 
1.441 

,1.765 
1. 833 
1. 736 

'1. 744 
1.761 
'1.B66 
1..647 
1.985 
1. aS3 

Font.e:' IBGE. Anuário Est.atist.ico. 

o próprio trabalho de LOPES era uma proposta 

do modi~ic~ç~o na polit.ica, sugerindo a. ret..irada gradual do 

governo do mercado. Ao governo caberi~ o papal 

est..a.bili zador de pr0ços. 

at.ravés dos est.oquas reguladores, como :foi realmrent.e adot.ado. 

A preocupação da avicul tura 1:.am suas raze5es quando 

considaramosqua. enquanto'obteve cresciment,os médios de 16.16% 

ao ano snt.rs 1Q70 e 1QBB. a. produç~o de milho craSCQU Gm ,média 

3,13% a. a.. no mesmo período. A indúst.ria de rações aumant.ou 

sua par~icipaç~o no consumo dê mi1ho de 12,9% 9m 1071 para 26.7% 

em 1976. e para 46,66% em SS. A avicult.ura respondeu por 24.4% 

do consumo t,ot,al de roi 1 ho no mesmo ano C CFP) . 



Com o cresciman~o da população e da renda, o consumo de 

carnes t.ende a aument.ar. desloeando a demanda por' raç5es e. 

conssquan~Gmen~a. milho. 

o milho pode. pori:..ant.o, se t.ornar um pont.o de 

es~ran9ulamant.o para o dasenvolviman~o da avicul~ura. SARMA 

(1980) mos~ra que os paises em desenvolvimQn~o ~andem a se ~ornar 

importadores de gr~os para raç5es em ~unç~o do cresciment.o mais 

acelerado. da produção de carnes do que de gr~os. 

As rslaç6es en~.re os preços de :fra.ngo recebidos pelos 
,. 

avicult.ores e os preços das raç5es e do milho em $OCo Paulo ~oram 

decrescen~es en~re 1970 e 19S8 CTabela 3. F.i gt.Jr a. 2) • o qUQ 

evid~ncia. a perda do poder da compra da a.vicul~ura., 

Tabela 3. Preços médios ànuais de raç5es. milho. frango e relações 

entre preços,· Est.ado de São Paulo. 1970 a 1985~ 

Frango/raçll:o Fl~ ango/mi 1 ho 

Ano 
0./ b/ Fra.ngo Raçg(o Milho relaç~o indice rsla.ç~o indicGl 

1Q70 
1971 
1072 
1973 
1974 
1976 
1976 
1977 
1079 
1979 
1980 
1091 
19S2 
1993 
1994-
·1096 
1986 
1997 
1995 

1,07 
2.21 
a.6S 
3,93 
4,40 
6,73 
6,96 
9.11 

13.22 
21,86 
36.82 
67.17 

111,66 
334,70 

1121.67 
3667.09 

10.00 
23.12 

198,13 

··0.·48 
0,61, 
0.6Q 
0,88 
1.03 
1,67 
l,gO 
2,66 
3,64 
6.60 

18,18 
2S.16 
40.60 

146,10 
416.69 

1250,20 
3.40 
Q,39 

74.13 

0.20 
0.24-
0,31 
0,46 

_0,66 
0,80 
O.gg 
1,14-
2,:1.Q 
3,27 
·5.89 

12,36 
1S,14 
77,02 
~04.5a 
623,22 

1,49 
3.29 

33.41 

4,10 
4,33 
3.74 
4,36 
4.27 
3.66 
3,61 
3,66 
3.73 
3,31 
8,94 
2.67 
a.76. 
2,31 
2.70 
2,93 
2,94-
2.62 
2.63 

100 
106 

91 
106 
104 

Sg 
se 
87 
01 
81 
72 
66 
67 
66 
66 
71 
72 
61 
62 

9.86 
g.21 
B.32 
8.33 
8.00 
7,17 
6.92 
7.99 
6.04 
6,68 
5.14 
6.44-
6,16 
4,36 
6.4B 
6,as 
6.71· 
7.03 
6,63 

Fonte: Inst.i tut.o de Economia Agrí·cola. Int'ormaçé5es Econômicas. 
4/ Preço recebido pelos avicul'lores 

100 
Q4 
94 
96 
81 
73 
70 
81 
61 
69 
52 
66 
63 
44 
66 
60 
69 
71 
67 

b/ Preço médio ponderado entre a raç~o inicial (1/3) e final 
(8/3) 

* At.á 1995 em Cr$/kg e a part.ir de 1986 em Cz$/kg 



Figura 2. !ndices de preços médios anuais rela~ivos: ~rango/raç~o 

e frango/milho. Es~ado de ~ ~aulo. 1970 a 1988. 
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Fon~e: A par~ir da ~abela 3. 

-
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• 
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Est.e fat.o implicaria em achat.ament.o da lucra~ividade. 

desde que a ~axa de convers~o alimen~ar não LQnha se reduzido na 

mesma (ou em maior) proporção den~ro do perlodo, o que claramen~e 

não acon~eceu. 

o farelo de soja é a principal fon~e de pro~elna das 

rações, par~icipando com 10 a 12% do peso Lot.al CIPEA, 1978). No 

ent.ant.o. no caso de soja. sempre houve disponibilidade in~erna. 

apesar do volume das export.aç5es brasileiras. 

A indús~ria de medicamen~os Clabora~6rios) ~em papel 

releyan~e na avicult.ura, dada a necessidade de medicament.os 

especl fi coso 

Nos moldes da avicult.ura moderna. a produção brasileira 

passou de 86, 4 mi I L em 1970. para 1.266, 9 mil ~ em 1988, 

cr escendo a uma ~axa médi a de 16. 16% a. a., no per lodo C Tabal a 4). 

lB 
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Tabêla. 4. Evoluç~o da produç~o de carne dê aVQs. Brasil. 1Q70 

a 1988. (mil t.) 

Ano . Produç~o Va.ria.ç~o parcent.ual Variaç~o acumula.da. 

1970 96.4-
1971 113.6 33.02 33,02 
19'12 150.2 32,22 75.88 
1073 10g.1 32,56 133~14 
1974 263,9 32.66 209,16 
1975 372,8 41.27 335.53 
1Q76 413.2 10.94- 393.84-
1977 4-90.9 18.80 474.82 
1978 567.4 19.66 687,82 
1979 713.1 21.40 736.01 
1980 914.5 .8,24- 970.84 

.1981 1.046,8. 14.69 1.128,10 
1QS2 1.192,0 13.66 1.296.79 
1983 1. 204.4- 1.04 1.310.30 
1984- 1.146.2 (4.B3) 1.242,16 
1096 1.146.0 co. 10) 1.240.76 
1996 1. 196.5 4.60 1.301,06 
1967· 1.328.7· 11.05 1. 455.95 
1998 1.266,0 (4 t 66) 1.:393.49 

GIULIETTI et. alii· (1980) caract.erizam a aviêult.ura 

moderna como uma at.ividade semelhant.e a at.ividades t.ipicament.e 

industriais, principalment.e ~uanto à relat.iva padronizaç~o das 

o que result.a numa. relaç:ã:o f'isica est.á.vel 

ent.re insumo-produto; e produção independent.e das condições 

eda~oclimát.icas. 

Essas caracterist.icas, juntament.e com a pequena duração 

do ciclo de produção. con~erem agilidade à avicult.ura no cont.role 

da produção propiciando um ajust.e de o~ert.a mais rápido do que, 

por exemplo. no caso da pecuá.ria dê cor~é. 

Os ciclos da pecuária bovina correlacionam-'se com os 

preços e a produç~o de ~ra~gost suinos. lai t.e e ovos. segundo 

análise da MASCOLO (1993). Quando o ciclo pecuário se encontra 
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em f' asa ascendent.e C 1 g-'O/7 4- t 1977/79. 1982/84. 1986/87), 

cresce a relaç2(o ·ent:re os preços de carne bovina e frango, que 

t.orna mais at..rat.i va. pa.ra. o c'onsumi dor, . aumsnt.a.ndo 

quant..idade demandada dest.a carne ... Consequent.ement.e. os preços ê a 

quant.idad$ ofert..ad~ t..endem a crescer. 

do ciclo (1974/77. 1979/BZ. 19S7/98), a demanda por frango se 

. retrai e os preços acompanham a carne bovina CFigura 3). 

Figura s. Preços - raais m9dios mensais de boi gordo $ frango 

recebidos pelos produtores no Estado de São Paulo, 

1970 a 19S8. CCz$/kg) - base dezembro/8S 

;3.0 -

2.e 
2.e 
tz ..... 

2.2 

2.0 

.. :i 1.13 

~"\: 1.e 

~! 1.4 

1.2 

1.0 

0.1:1 

o.e 

o .... 

0.2 
70 71 72 73 74 76 7e 77 78 79 ao 81 S2 S3 S4 e6 se 87 se 

-- 5-::>1. 

Fónt.e: Inst..it..ut..o de Economia Agr1c~la 

A produção av1cola cresceu mui t.o mais que a de carne 

bovina a suina (Tabela 5). indicando que a carne de frango foi 

conquist..ando seu próprio espaço no mercado de carnes. 

Aparent..ement..e os aer~$cimos de preço da carne bovina, aument.ava a 

demanda de carne de frango. que tem'sido at.endida rapidament.e e 

com pouca elevaçliio de preços, ou mesmo, com preços em queda. 
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quavem experimen~ando impor~an~es incremen~os da produ~ividade. 

Tabela 6. Evoluç~o da. produçg.:o de carnes no Brasil, 1Q70/B9 

(mil t) 

Ano f'rango indice bovina indice suina indice 

1970 86 100 1.846 100 767 100 
1971 114 134 1.B39 100 902 106 
1972 150 176 2.044 111 
1973 199 234- 1'.861 101 --
1974 264 311 1.615 82 

" 

1976 373 430 1.790 Q7 4Q6 66 
1976 413 486 2.176' 118 642 71 
1977 491 679 2.462 133 609 66 
1978 697 691 -2.320 126 666 74 
1079 713 939 2.114 116 611 80 

:'1990 914 1.076 2:.084 113 699 91 
19S1 1.049 1.234- 2.116 116 709 92 
19S2 1.192 1.402 2.397 130 626 B2 
1993 1.204 1.348 2.366 12B 647 94-
19S4 1.146 1.348 2.161 117, 667 74-
19S6 1.146 1.347 2.223 120 577 76 
1996 1.197 1.409 1.958 106 610 90 
19S7 1. 329 1.564 2.262 123 735 96 
1999 1.867 1.491 2.447 133 687 ,90 

Font.e: IBGE, Anuário Est.a.t.ist.ico 

A regi~o Sul é a maior produ~ora. respondendo por 74,4% 

dos abates de aves no Brasil em 19S8 (Tabela 6). São Paulo é o 

principal produt.or da regia:o S~dest.e e produz predominant.E>ll\ll,m,t.G 

:frango res:friado. Sant.a Cat.arina passou a ser o maior produtor. e 

assim como os demais estados do Sul. produz ~rango congelado. 

de~t.inado aos mercados int.erno 6) ext.erno. 

Os preços recebidos paIos avicult.ores t.iveram 

compor~ament.os di:ferent.es comparando São Paulo e os Est.ados 

do Sul (Figuras 4. a 6). De 1970 a 1995 o pr aço médi o em São 



Paulo ~oi B% menor do q~9 o preço mGdio em san~a Ca~arina 9 21% 

menor do qUê o pr ,g.ço no Par aná • a apr asen~Qr aJn uma var i abi 1 i dada 

um pouco maior Ccoaf'icient..e de variação de al.Q%). do que em Sard:.,a, 

Cat.arina CCV = 16.0Q%) no Paraná CCV = 10.6%) se ra:flet.indo no 

padr~o de variaç~o est.acional desse Est..ado (Figuras 7 a g). 

Ta.bela 6. Abat..$ de aves segundo osr principais Est.ados produt..0l"9S 

Brasil - 1977. 1984 e 1988. (mi 1 cabeças) 

Est..ado 1977 " 1984 % 1098 % 

S30 Paulo 112.4Q7 41 ta 167.40B 23.3. 164.003 17.0 

Sant.a Cat.arina 91.667 29.9 a44.723 34.0 aG6.717 34.4 

R.Grande do Sul 39.984- 14.6 106.166.. 14.9 166.990 18,1 

Paraná 18.649 6.8 141. 411 19.6 199.619 21,9 

Out..ros 20 .. 618 7.6 60.036 B.3 66.143 7.7 

Total 273.005 100.0 719.743 100.0 859.370 100.0 

Font.a: Minist..ér·io da Agricult.ura. Serviço da Inspsç:sLo F'edel~c;ü 

CSERPA:>. Anuá,rio Est..at.1st.ico. 

A produç~oindependent.e. n~o integrada que caract..erizou 

a avicultura at..é 1980/81 poda explicar a maior variabilidade dos 

preços em ~o Paulo. enquant.o nos demais as~ados. onde a produção 

predominant.emen~e vem de in~egraç5es. a quant..idade produzida 

controlada e a variabilidade nos preços é menor. Aparen~emante. a 

Segundo GIULIETTI et. alii C1Q80) • em ~o Paulo. o 

descarte de poedeiras nos meses de março a julho aumen~a a o~er~a 

e reduz a qualidade do produt.o. just.i:ficando os preços menores 

nesses meses. Not.e que o est.ado desenvolve principal 

avicultura de pos~ura do pais. Os preços. elevados no segundo 

semest.re coincidem com a ent.ressa~ra de carne bovina. 

22 



Figura 4. Proços reais m&dios monsais de ~r&ngo recebidos pelos 
avicul~ores do Es~ado de São Paulo, 1970 a 10aS Cem 
Cz$/kg da ave vi va) ~- base dezembro de 89. 
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Fon~ê: a par~ir de IEA a Fundaç~o Ga~úlio Vargas CFGVJ 

Figura 6. Preços reais médios mensais de ~rango recebidos pelos 
avicul~ores do Es~ado de San~a Ca~arina. 1970 a 1988 
Cem Cz$/kg da ave vivaJ. 
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Figura 6. Preços médios mensais reais de ~rango recebidos palas 
avicult.oras do Est.ta.do do Paraná. 1970 Si. 1989 (am Cz$/kg 
da ave vi va).· 
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Font.e: A part.ir de FGV e DERAL 

Figura. 7. Padr~o da variaç5:o ést..acional dos preços da :frango a.o 
produt.or. São Paulo. 
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A part.ir dos dados do IEA. Calculado pelo mét.odo da 

média geomét.rica m6vel cent.ralizada. (HOFFAMNN. 1980) 
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Figura B. Padr~o de variaç~o 9~~acional dos prsço$ de ~rango 

a.o produt.or. Sant.a Cat..arina. 
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Figura Q. Padr~o dê variaç~o est..acional dos prêços dê ~rango 

ao produt.or. Paraná. 
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Da maneira geral, o padr~o da variaç~o es~acional dos 

preços de aves se assemelha ao do ,mil.ho. impor t.ant..... i t.em do 

cus~o de produção. 

2.2. Setor de Comarcializaçio 

, , 

2.2.1. Indbstria 

o cresciment.o da at.ividade de abat..e surgiu e S9 Qxparldiu 

com o cresci ment'o da produção. Ant.eriorment.e as aves eram 

comercializadas vivas para o consumidor. o que agora á bast.ant..e 

raro. 

Um f'a~or mui to i mpor t.an~e par a o desenvol vi JnI.'3!nt.o do 

mercado de carnes no Brasil ~oi o desenvolviment..o da indúst.ria 

do ~rio. Em 1Q7Z. houve uma grande crise 'de abast..aciment..o por 

~alt..a de armazenagem, mot..ivando o governo a invest.ir em ar~azéns 

~rigori~icos públicos. Naquela época, haviam 100.000 mS de 

armazéns.- frigorificos. sendo 70% de propriedade do Est.ado. 

9 passando para 1,4 milh5es de m em 1QS7. sendo 71% per~encent.es a 

empresas privadas (FIGUEIREDO, 1Q97). 

As modi l"i caç('5es ' de cÇ)mport.ament..o, relacionadas 

pr i nci pal mant..e c,om a ur bani zação e' o cr esci msnt.o do 

de mulheres no mercado de t.rabalho, levam os consumidores a 

prQ~erir comprar aves abat..idas e limpas. propiciando o 

desenvolvimeot..o dos abat..adouros. A indús~ria abat.e t..ao~o frangos 

dQ cort.e como os dascart..es de galinhas poedeiras e de mat.rizes. 

Aos poucos vem crescendo a ofert.a de produ~os de indus~rialização 

secundâria como pa~és. sopas, embu~idos, et.c ... 

Em 1970. em ~o Paulo. havia cerca de 480 aba~edouros de 



AveS. dos quais 400 ora.m considerados est.a.bSloleciment.o$ t.ácnica. e 

higienicament.e impróprios pa.ra a Cunç~o. Em 1976, com a. lei de 

muit.os Coram Cechados. pa.ra. em 1977 

exis~irem apenas 42 aba~edouros em ~o Paulo. 

41.2% do ~o~al de aba~es do pais. 

responsáveis 

Os aba~edouros variam mui~o quan~o ao ~amanho, grau 

por 

de 

mas a ~end~ncia t.om sido do 

concen~rar os aba~es em es~abelecimen~os maiores, mais modernos e 

aut.oma~izados, 

produt.o. 

buscando inclusive a melhoria sanit.ária do 

As aves são comercializadas sob marca própria. com 

crescent.e ut.ilizaç~o de propaga~da jun~o aos consumidores. 

2.2.2. Int.~gração vert.ical 

As carac~eris~icas da avicul~ura facilit.am bast.ant.e a 

quo no Brasil começou na regigo Sul C Sant.a 

Cat.arina e Rio Grande do Sul). 

Exis~ia em Sant.a Cat.arina uma at.ividade t.radicional de 

~elação dire~a ent.re os criadores e os abat.edouros de suinos. 

Com o cresciment.o do mercado de Crango. essas empresas docidiram 

i mplant.ar um sist.ema in~egrado de criaç~o, abat.e e dist.ribuição 

de Crangos. semelhant.e ao prat.icado nos Est.ados Unidos. 

forma est.arlam aproveit.ando a rede nacional de dist.ribuiç~o 

existent.e para suinos e a t.radição de ~rabalhar com criadores. O 

6xit.o do sist.Qma int.egrado na avicult.ura mot.ivou sua 

1mplant.açã:o para suinos CLlMA.1984). Port.ant.o. no Sul a 

avicult.ura já nasceu in~egrada e com volume expressivo de 

produção. que só fez crescer a cada ano, t.ornando Sant.a Cat.arina 
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o maior produ~or brasileiro. 

Mais lentamente o sistema integrado chegou a ~o Paulo. 

onde a avicultura existia há muito mais tempo. A avicultura 

indep9nd®n~e predominou no Estado até 1980/81. quando a rSC9SS~O 

econômica do pais reduziu o consumo de carne de ~rango enquan~o 

craseiam os preços dos insumos. 

possi vel mei"l~e por ob~erem aconom! as da t.a.manho t· t.i nham maiores 

condiç5es de sobreviver, o o sist.ema ganhou maior :força. no 

Est.ado. Em 19S6, 76% da p~oduç~o paulist.a vinha 

Há duas formas de int.egraç~o: 

de in~egraç5es. 

pr6pria e sob 

contrato. A int.egraç~o pr6pria se dá quando uma empresa passa a 

realizar uma ou~ra et.apa dent.ro do processo da produç~o. como 

é o ca.so, por exemplo. de abatedouros que possuem gl'anjas de 

criaçl1(o de aves, ou f'ábrica. do raç~o. A int:egraçgo sob con~ra~o é 

a. ma! s comum e t nes~e caso, empresa produt.oras 

para realizarem a criaç~o em !:Jr anj as que per t.enc"em aos 

avicult.oras. Comument.e se encont.ram os dois t.ipos da int.egraç~o 

numa mesma empresa. 

Do mesmo modo existem vários tipos de cont.ratos. Os mais 

frequentes. segundo GIULIETTI et. alii (1geO). 

Tabela 7. 

se encontram na 

Basicamente. os cont.rat.os asseguram ao· produt.or o 

às fornecimento de insumos G assist.ência técnica. sujeit.ando-o 

axig&ncias da qualidade do cont.rat.ant.e. a quem a produç~o será 

entregue. 

A int.egração visa a reduç~o de risco para ambas as 

part.es. ao produt.or o ~ornecimen~o da um insumo a um da~erminado 

preço, em cer~a época. além de assist.ência t.écnica; e ao 
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abat..edouro. 

qua.lidade e época.s . det..ermi.na.dos CGIULIETTI et.. ali1. 19S0) . 

Per roi t.e t.ambém mai or r api dez no aj us·t.e da pr oduçã:o à demanda de 

mercado. ou seja.. a o~ert..a d~ ~rango t..ands a ser mais al ás t.. i ca 

nos set.ores n~is int..egrádos. 

Tabela 7. Tipos de cont.rat.os de int.egraçã:o mais ~requent.es~ 

item Tipo de contrato de integração 

Crédito em 
conta aberta 

?articipação 
nos 111cros 

Pagamento 
fixo 

. ?agamento por Salário 

Metodo de pagamento 

o avicultor ou integrador 

Possui as aves 
Fornece ração 
fornece pintos 
Fornece equipamentos 
Toma decisões aóministrativas 
Dec i tle quantia e onae venrier 
Assume o fiSCO óe ilututações 
de preços 

Pre~o de mercado Reparticão dos 
lucros nas 
vendas 

Avicultor 
integrador 
Integrador 
Avicultor 
Avicultor 
Avicultor 
Avicultor 

Integrador 
integrador 
Integrador 
Avicultor 

Ambos 
Integrador 

Ailibos 

taxa de conversão 

Valor específico Valor específico 
por transa por irango e por 

eficiênCia na 
produção 

Integrador 
Integrador 
lntegracior 
Avicultor 

Integrador 
integr<l.!ior 

. Integrador 

Integrador 
Integrador 
lntegrauor 

~llmos 
integrador 
Integrador 
lntf:sraôor 

Valor específico 
por seillafla ou 
mês 

Integrador 
Integrauor 
lntegrador 
Avicl1itol' 
Integrador 
integradOr 
InteSfilúor 

Font..o: GI ULI E'ITI ot.. A1 i i .1 eBO. p.143. Ad.apt.a.do de R.L. Koh1s -

Market..ing o~ agricult..ural product.s. ê IEA. 

A int.egraç~o ent.re a indúst.ria e a criação na maioria 

das vezes é o primeiro passo das grandes int.egraç~es. pois out.ras 

at.ivi dades s~o incorporadas ao longo do t..empo ê de acordo com o 

cresciment.o do ampreendiment.o. ~o exemplos as int.agraç5ês qUê 

incorporaram produç~o de pint.os e mat.rizes. indúst.ria de raç~es e 

aquelas que iniciaram ou pret.endem iniciar os cult.ivos de milho e 

soja. buscando independência de t.erceiros. 

Quant.o maior o número de et.apas incorporadas à 
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int.0graç~0. a empresa 'l@m n~ior ~acilidade em coord9nar t.odas 

as at.ividades e buscar maior ef'içi.g.ncia principalmant.a diminuindo 

a capacidade ociosa. a oscilação da produção e ainda pala 

di~us~o mais ~ácil de tecnologia em cada um dos segmentos 

especializados. 

A remuneraç~o ao produt.or int.egrado varia da acordo com 

o t.ipo de cont.rat.o. porém a remuneraç~o baseada na e~iciência do 

produt.or predomina nos Est.ados do Sul. a vem Sé di~undindo para 

os damais est.ados. Nest.e caso, o abat.edouro mant.ém uma cot.aç~o 

média, que sofre ágios ou deságios de acordo com a e~iciâl"lcia 

dest.e "na produç~o. Os parâmet.ros de ef'iciência s~o aqueles 

descrit.os à p. 11. 

MARQUES & AGUI AR C 1 989) • apresant.am uma ~6rmula, obtida 

junt.o ao mercado, da como a indúst.ria ~orn~ o preço ao produt.or 

de acordo com sua ef'iciência. Para. t.ant.o é calculado o Fat.or de 

N 

Produçao de cada avicult.or na ant.rega de cada lot.e: 

Fat.or de produção = viabilidade x ganho diário de peso 

t.axa de Conversão 

onde a viabilidade é igual" a C1 - t.axa de mort.alidade). 

Exist.e um fat.or de produção padrão CFP : 150) e um preço 

liquido base (preço descont.ados t.odos os insumos). SG o avicult.or 

obt.iver um f'at.or de pl~odução superior a 160 ela receb9 um ágio do 

Sé obt.iver um f'at.or menor (m9nos ef'icient.e) receberá um 

deságio no preço. o avicult.or que ob~iver um f'at.or igual a.o 

o ágio ou deságio é obt.ido por regra de ~rês: 



FP padrão 

FP avicult.or 

preço base 

X 

que result.a no preço que ast.e avicult.or irá receber por kg da ave 

viva. O preço base é o preço de mercado. 

2.3. Canais de comercializacio· 

Exist.em t.rês canais mais comuns de come~cialização de 

aves CGIULIE~ et. alii. 1990): 

a) abat.e pr6prio o .avicult.or possui abat.edouro e o :frango 

abat.ido lá vendido diret.ament.e a.o merca.do varejist.a ou a.o 

consumidor. ~ mais comum em cidades do int.erior. 

b) Produ'lor in'legrado à indúst.ria ao produç~o. é vQndida. à 

indúst.ria. nos t.ermos do 'li po de con'lrat..o ri rmado ent.l~e as 

pa.r'les. O :fra.ngo abat.idQ vendido a 

varejist.as. Est.a é a forma. predomi nant.a at.ual m0nt.e. Em 

Pa.ulo exist.em' os produt.ores independGnt.es programa.dos. que em 

determinada época se compromet..em a ent.regar um lot.e de, aves ao 

abatedouro. ao preço do dia 'da ent.rega. 

c) Produt.ores independent.es a produção é vsndida ao abat..edouro 

oU a um int.ermediário snt.re o produt.or e a i ndúst.ri a.. 

Por volt..a de 1965. em São Paulo. os pequenos abat.edouros 

adquiriam aves diret..ament..e dos avicult..ores. Os grandes adquiriam 

40% em negócios diret.os e o rest.ant.e at.ravés de int..ermediários. 

que reuniam pequenos lot.es de granjas isoladas CPEREIRA et. 

1965). 

ali! • 
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Em 1Q73" ·66% dos produ~ores ên~regavam o produto 

diretamente ao abatedouro. 32% para a cooperativa e 3% tinham 

abate pr6prio CPIVA et ali!. 1976. p. 336). 

De acordo com entrevistas realizadas com pessoas ligadas 

. 7 
ao mercado. as negociaç5es diretas entre a indústria e a rede 

varejista constituem a regra de conduta. A indústria é 

responsável pelo transporte do produto até o estabelecimento do 

. compr ador . 

Apesar disso, n~o é possive! descartar totalmente a 

existência de intermediários entre a indústria e o varejo pois um 

levantament..o realizado por BRDE C1GS2) no Rio Grande do Sul, 

revelou que 67.2% das vendas da indústria eram :fei tas a 

distribuidores independGntes~ 26,4% a varejistas,e o restante a 

consumidores e atacadistas. naquele Estado. 

Existe - di:ferenciaç~o nos preços de venda da indústria 

dependendo do comprador. sendo ssmpre menores para os grandes 

compradores: supermercados, redes de casas de carne, etc. 

Um comentário import.ante a raspei to do mercado 

relaciona-se à questão do armazehamento. Como a o:ferta de aves é 

uni:forme ao longo do ano, e os preços tem apresentado tendência 

decrescente. procura-se evitar mant.er estoques de produt.o, 

pre:ferindo-se alt.a rotat.ivi dade, Jâ que o custo do armazenament.o 

a :frio é bastante elevado CGIULIE~ et alii, 1980). 

7 Foram ent.revist.ados na ordem: Sindicato da Indúst.ria do Frio, 
Sindicato dos Estabalecimentos Varejist.as dê CarnGls e Frios. 
Instituto de Economia Agricola.. Associação dos SupGlrmG>rcados. 
Associação Paulista de Avicul~ura e Bolsa-Mercantil & Fu~uros. 



2.4. Const.mlO 

As únicas estat.lsticas de evoluç~o·do consumo são de 

consumo aparên~e per capi~a CTabala B ). que passou de 0,9 kg em 

1970 pa.ra 7,21 kg em 1989. 

Tabela 8 . Consumo int.erno t.ot.al e aparente per capit.a de carne de 

~rango. Brasil, 1970/1988. 

Ano 

1970 
1971 
1972 
1973° 
1974 
1976 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
19S1 
10sa 
1983 

·1984-
19se; 
1096 
1987 
1988 

Consumo int.erno 
(mil t) 

85,4 
113,6 
160.2 
·199.1 
263.9 
369.3 
393.6 
458.1 
536,6 
632.0 
746.8 
764.9 
8GO,2 

°916.1 
866,9 
866.3 
971,9 

1.114~7 
1.041,9 

Popt.tl ação 0./ Consumo capita per 
CmilhESes) (kg) 

93,139 0.92 
96,993 1,18 
09.e90 1.62 

101.433 1 .. 96 
104,243 2,63 
107.146 3,46 
110,12.4- 3.67 
113.209 4,06 
116.391 43,,61 
119.670 6.28 
121.2:86 6,16 
124.069 6.08 
126. age 7,02 
129,766 7.05 
132,659. 6,63 
136,664 6.39 

··13B,493 7,02 
.141,462 7,88 
144,428 7,21 

Font.e: A part.ir das t.abelas 4. 11 e IBGE, Anuário Est.at.ist.ico 

0/ Os anos de 1070 /SI 1990 sgro result..ados dos Censos DGmográf'icos; 
OS damais são est.imat.ivas calculadas de acordo com a 
met.odologia de projeç~o de população para o Brasil. por idade 
e sexo. para o periodo de 1970 a 2000. 

OE.N.D.E.F. , em 1974, no ent.ant.o, regist.ra o consumo 

por comensal com valores maiores variando de acordo com as 

regi5es do pais, sendo maiores nas regiees mais ricas CTabela g). 

Mesmo assim. o consumo brasileiro á ainda bast.ant.a 

in~erior ao consumo de ou~ros paises mais desenvolvidos. Em 1Q88, 

segundo o USDA (Depart.ament.o de Agricul t..ura dos Est.ados Unidos), 

33 



o consumo par capi~a nos Estados Unidos era da 26~1 kg. 19.3 kg 

na Espanha. 30 kg em Israel e 'de 18,9 kg na Austrália 

CUSDA.1986). Portanto. o mercado brasileiro tem condições de 

crescer. desde que outros ~atores como renda e preços dos 

produtos substitut.os comportem-se favorave1ment.e. 

Tabéla 9. Consumo anual e consumo r·elat.ivo da ca.rne dGl f'rango 

. versus demais' carnes. 

Brasil. 1Q74. 

Área 
especif.'ica. 

Rio de Ja.neiro 
Silo Paulo 
Para.ná. Sant.a 
Catarina e Rio 
Grande do Sul 
Minas Gerais e 
Espírito Santo 
Nordest.e 
Tot.al 

Consum.::) por 
comensal Ckg) 

9.8 
9.5 

10.6 

6.2 
4.3 
7.4 

segundo áreas especificas . 

Consumo relat.ivo (peso) de 
carne de frango f'rent.e aos 
dem.G\.i s 'ti pos de CéU~ ns (~.,) 

Z~,2 
2S,S 

26,0 

25,1 
13.4 
21.2 

Font.e: GIULIETTI (1980). a part.ir de E.N.D.E.F. - IBGE 

o cresciment.o do consumo de carne de frango resultou da 

aç~o de um conjunt.o de f'at.ores, dent.re os quais poderiam ser 

dest..acados 

a) cresciment.o da renda principalment.e durant.e o "milagre 

econÔmico" • proporcionando mai 01" poder aqui si t.i vo para. a 

populaç~o e aquecendo a demanda por carnes em geral; 

b) relação decrescent.e entra os preços de frango e carnes 

bovina e suina. decorrente da um crêscimen~o da oÍerta da 

aves emrelaç~o às out.ras carnes, t.ornando-o uma opç~o mais 
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8 atraente para o consumidor (Figura 10); 

c) relação decrescent..é ant..re os pl'aços de :frango a os salários. 

principalment..a de 1976 a 1QB2 enquant..o pàra as out..ras carnes, 

a relaç~o foi crescent..e ou com perdas mais acent..uadas no poder 

de compra do que em r~lação à carnGl· de :frango pariodo 

an.alisado (Figura 11); 

d) cresciment..o da populaç~o~ 

Figura 10. !ndices de preços l~elat..ivos ent.re carne de fl'ango 

carnes bovina e suina. Cidade de S~O Paulo, 

1988. 

100rl~----------------------------------------~ 
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Font.e: IEA 

SUNA 

1970 ao 

8 SILVA et. alii (1978) ajust.aram modelos de demanda por :frango na 
cidade de São Paulo e est.imaram as seguint..es elast.icidades: 

preço da demanda: variando ent..re -0,017 a -0,077 
cruzada em relação à carne bovina: 0,66 e· 
cruzada em relação à carne sul na: 0,53 

35 



Figura 11. tndices das relaçêSes ent..l'liót os pr'aços médios anuais ao 

va.rejo das carnes bovina. sulns. Ia dGl f"rango oS! ·amédia. 

anua.l do salário m1nimo urbano. São Paul0.1972 ê*. 1988. 
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Fon~e: IEA e Conjuntura Econômica 
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Quando San~a·Ca~arina iniciou a produç~o de ~rangos. o 

f'ez a~ravés da in~egração. ver~ical e num volume expressivo de 

produção que pôde colocar por ~odo o pais. causando redução do 

nivelo de preços e gerando prot..est.os dos produt.ores dos out.ros 

es~ados. 

Exportar se mostrou como uma salda para retirar o 

excesso da of'erl..;a. do mercado inl.erno, principalmént..e com o apoio 

do governo a.l.rav.és de incent..ivos pelo crádit.o subsidiado para 

';~ 

aumentar a capacidade produtiva e a .poli~ica generalizada de 

incentivo às export..açêSes sustentada pelo governo CDirigGlnt.Q 

rural, 1976). 
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As primeiras exportações se registram em julho de 1975~ 

~imidas a principio, mas que acabaram colocando o Br~sil 

i "... de ~o_ pos çao p;;.. maior exportador mundial (Tabelas 10 e 11). 

Tabela 10. Exportações de carne de fl~ango no mundo. segundo os 

principais paises. 1983/86 Cmil t) 

83 84 86 86 

CEE 467 396 346 311 
Brasil 2SQ 290 279 226 
EUA 226 20Q 211 276 
Hungria. 186 162 166 191 
Ta.ilândia. 30 44- 49 76 

Fonte: USDA~ em "WORLD?OULTRY",> :fevereiro, 1988. 

a/ Comunidade EconÔmica E~r-opéia - compreendendo 13 paises. 

Tabela 11. Exportaçl:Ses de carne de f'rango, Brasil e San1:-a Catarina 

Ano 

1976 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 . 
19S1 
19S2 
19S3 
19S4 
1986 
'19S6 
19S7 
1988 

1076/98. C~J 

Brasil 

3.470 
19.636 
32.829 
60.806 
Bl.0G6 

168.713 
203.933 
301.793 
2S9.301 
2S0.2S4 
279.666 
224.600 
214.000 
225.000 

Sant.a Cat,ar i na 

37.042 
31.976 
62.306 
68.166 

100.169 
146.481 
167.676 
168.703 
146.200 
119.000 
113.000 
125.000 

eX) 

62,9 
64.6 
40.4 
34.-,1 
48,6 
67,0 
60,2 
62.1 
63,0 
62,8 
55.6 

Fonte: CACEX e ABEF (Associação brasi,leira dos export.adores de 

fra.ngo) . 

0./ Total. de 1975 a 1977 
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As export.ações pa.rt.iram de Sanla Ca:larina, que conlinua 

sendo o maior export.ador. t..endo dest..inado 46,6% da sua"produçâ'o 

para o mercado ext.erno em 1984. Em 1988, est.a proporç~o caiu para 

26.5% causada produção cat.ar i nense e. 

principalment.e. pelo recuo das export.aç5es brasileiras DE 1986 A 

1988 COM RELAÇãO A 1985. Assim. maior parcela da produção licou 

no mercado inlerno (CEPA/SC). 

A' partir de 1982. o mercado externo deixou de ser t~o 

promissor para as exportaç~es brasileiras pelo crescimento da 

prOcl.uç~o nos paises do Oriely!:..e Médio 1St di:ficuldades econômicas 

pelo recuo do preço do pet..r6leo. a.lém do crescimenlo .da produç~o 

em out.ros paises importadores. A polit.ica de subsidies às 

exportaç~es adotadas pelos Estados Unidos e pela Comunidade 

Econ6mica Europ~ia (CEg). lambém prejudicaram as 

brasileiras Clnslitut.o CEPA/SC. 1999). 

A Tabela 12 apresent.a os preços médios anuais no mercado 

int.erno e os preços médios recebidos pelos expol~ t ador es 

brasileiros. Pelos valores da·t.abela. na média de alguns anos ,o 

preço de exporla.çâ'o est.eve pr6ximo do preço recebido pelos 

pl~odut..ores em São Paulo, devi do a doi s :f a lor .es: pl'i mai ro qU9 a 

~,. maior. parcela das export.aç25as é realizada por Sant.a. Cat.arina. 

onde os preços ao produt.or s~o menores que em ~o Paulo. SGgundo 

que a presença de algum t..ipo de subsidio aument..aria a receit.a dos 

exportadores. 

Na Figura 12, s~o apresentados os prGços médios mensais 

no marcado int.erno e de exporlaç~o, moslrando que os preços para 

os export.adores p em. média. lambém foram decrascent.es. 
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Tabela 12. Preços médios anuais de ~rango no mercado in~erno Ca 

nivel de produtor e a~acado) e de exportação. 

~oPQulo. 1Q76 a 1GS6. Cr$/kg. 

Ano Produt.or At.acado Export.aç~o 

1076 6,96 11.2:3 9,09 
1977 9.11 14.15 10.77 
1978 13.30 22.11 13.81 

·1979 21,95 33.96 16,59 
1980 35.82· 5'7.13 26,83 
1981 67,17 113.84 64.26 
1092 111.66 197.61 111.76 
1983 334,70 663.67- 485.40 
1984 1.121.67 1. 880.96 1.746,17 
1985 3.667.08 6.804.33 5.466.10 

Font.g: IEA (Pl~odut.or e at. ..... cado) e CACEX (export.ação) 

Figura 12. Praços r eai s medi os . mens ai s da f'ra.ngo I'êcebidos 

pelos produtores e preços de exportação. Brasil 

ja.neiro/76 a dazembro/86. Base dezombro/S6 
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3. MATERIAL E METODOS 

3.1. Mat.erial 

Os dados básicos dessê es~udo s~o os preços msdios 

mensais de ~rango aos niveis de produ~or. a~acado e varejo. além 

dos preços de .milho e de boi gordo pagos ao produ~or e os praços 

A cidada de São Paulo ~oi selecionada como cen~ro 

consumidor e ~o Paulo e San~a Ca~arina como Es~ados produ~ores. 

~ dados para o Es~ado de ~o Paulo são cole~ados pelo 

Ins~ituto de Economia Agricola· (rEA) e publicados em "In:formaçe>es 

Econômicas", ~o as médi as mansa.! s do Est.a.do. am Cr$/kg da W.ve 

viva para o frango. Cr$/arroba para boi gordo e Cr$/sc de 60 kg 

para o milho. pos~o na propriedade. 

Para o Estado de Santa Catarina os dados são cole~ados 

pela Secre~aria de Agricultura. seguindo a orientação da Fundação 

Ga~úlio Vargas. Os preços cole~ados em cada municipio s~o preços 

médios e. a par~ir desses dados, são :feitas duas médias. Primeiro 

a média ari~mética dos preços dentr'o de uma· microrregião e depois 

a média do Estado pondarada pala participação da microrregi~o na 

produção estadual daquele produto. 
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Censo Agr opecuál~ i o. 

A mesma me~odologia é empregada para milho e boi 'gordo a 

nivel de produ~or. 

b) Preços ao atacado 

Os preços ao a~acado são médias mensais CCr$/kg de 

fr ango limpo) pra~icados no Est.ado de São Paulo e obt.idos na 

publicaçí;ro "Prêços nos Mercados At-acadis.;t.as" de responsabilidadG 

do Ministério da Agricultura/Serviço de In~ormação de Mercado 

Agricola CSIMA:>. 

o IEA é responsável pela colet.a dos dados em São Paulo • 
.. 

t'ait.a at.ravés de amost.ragem i1"lt.arlcional. São lis~ados ~odos os 

a.~aca.dist-as daquêle produt.o no Es't..ado 

selecionados os que se dispê5em a int'ormar preços. Essa l.i..s'la lá 

percorrida. duas vazes por semana. Nos demais dias. dois ou 

três int'ormant.es s~o consult.ados para cont'irmação dos preços. 

Os preços s~o levant.ados t.ambsm a nivel de varejo (açougues 

e supermercados). revelando o preço pago pelos varejist.as~ de 

forma a confirmar as i n~.or maçé'5es dos at.acadis~as. Na média 

diária f'inal. os dois t.ipos de inf'ormações são l,.rt..ilizados. A média 

n~o é ponderada. 

c) Preços ao varejo 

o IEA cole~a preços de f'J~ango CCr$/kg) em feiras-livres. 

açougues/casas de carne e supermercados na cidade de São Paulo. O 

preço médio do mâs é pondsll~ado PG!la part.icipaç~o de ca.da 

estabelecimento na comercialização. do produto na grande São 

Paulo. 



Os ~atoras da ponderaç~o se modi~icaram ao longo do 

par 1 odo sel eci ooado C.1970 a .1985). De maio de 1970 a julho de 

1974, todos· os equi pam"mtoS!ã '1:-1 r'lham pGS!>os i guai s . De agost..o de 

1974 a junho da 1996 os pesos ~oram ~eiras-li vres 27%, 

açougues/casas da carne 2Q% e supermercados 44%. A part..ir dG 

julho de 1996, os pesos passaram a ser 32%, 27% e 41~~. 

raspect.i vament.e. 

As ponderaçe5es :foram obt.idas da Pesquisas de Orço..m.en.tos 

FamiLiares realizadas pela Fundação Instit.ut.o de Pesquisas 

EconÔmicas CFIPE), em 1971/72 SI 1981/82 .. 

Maiores detalhes sobre a metodologia de colet..a 

ob'l:-enç~o dos dados a nível da varejo do IEA podam SGI~ êncont.r·.s.dos 

em PECEGUINI (1979) e SUEYOSHI et. ali1 (1986). 

d) Preço de eKportaç~o 

o preço de exportação se re:fere ao preço médio (US$/t.). 

t.ransformado em Cr$/kg mensal.· recebido pelos exportadores 

brasileiros e :foram Qbtidos em "Sérias hist.óricas do mercado 

e:x:t.er· no" • da CACEX/ Ba.nco do Ek asi 1 • A t.axa. de câmbio.ut.iliza.da. 

para conversão para Cr$, a média pondEIl'a.da do m~s. publicada 
..... 

pela Fundaçllli:o Gao-l:.úlio Vargas E>m Conj'l.i.nt'Ul"'a Economica. 

3.2. Metodologia 

.,., 
3.2.1. Modelos economicos 

A pesquisa ~em procurado identi:ficar se as al~araçBes de 

prE>ços t.endam a partir com maior ~requência dE> um dos niveis da 

mercado; ou seja, se um dos niveis t.ende a ant.eceder os demais 
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nas variaçõGls dl9 preços, ou ngo, lid:.,ravoáPs da &:i.nálisQ do ssnt..ido dQ 

causal idade. 

A origem das variações de preços e sua transmissão nos 

merc~dos de produt.os agrícolas est.á relacionada com o papel do 

set.or dê coml9rcialização na f'ormaç~o de preços dos produtos, 

n~o há uma palavra final a est.e respeit.o. Qois aut.ores tem 

servido dê base para estudos nessa área: GARDNER (1976) e HEIEN 

(1980) . 

GARDNER apresenta um modelo t.e6rico em que os t.rês 

n1 vais (produt.or, at.acado e varejo) est.ão sujei t.os; a sofrer 

i mpa.c t. os que af'eta.m seu comport..a.m~nt..o e consequent..QMGll"lt..S o 

mercado t.odo. numa reação em cadeia. Choques de demanda, choques 

s~o os de ofert.a de produt.o e de insumos de comercialização 

f'at.ores deslocadol~es de preços. Como result3.do. dependendo do 

.f'aito desses choques sobre o merca.do, o ssntido ds ca.usa.1 i dad@ 

pode var i ar. Est.e . modelo pressupC5e um mercado em concorrência. 

perf'eita. que ·se equilibra 

deslocament.os nas curvas de oferta e demanda dos 

envol vi dos. 

mercados 

O modelo de Gardner representa um agregado de firmas que 

comercializam um produ~o agricola e 'utilizam matéria-prima 

agricola e um agregado de insumos de comercializaç~o para gerar o 

produt.o f'inal. o modelo ê reproduzido em BARROS C1GS7) 

acompanhado de análise gráfica aplicável para a situação em que 

se- pode admitir que a ~unç~o de produç~o dessa indústria 

apresente coe~icient.es ~ixos Celast.icida.de de subst.it.uição ent.re 

matéria-prima agrlcola e o agregado de insumos seja 

zero). 

igual a 
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Admi~indo-se que a elas~icidade de o~er~a da mat.éria-

prima agrícola seja menor do que a elast.icidade de o~erta dos 

insumos de comercialização. G que a 91 a.sl.i. ci dada da. dema.l"'l.da a. 

nivel da varejo seja menor. em valor rela.tivo. do qUGt a. 

el20.sticidade da of'erta dos insumos de cOn1êrcializaçã:o. o modflrtlo 

prevê que a elast.icidade de t.ransmissão de preços, do produt.or 
.. 

para o varejo. será sempre in~erior ou igual à unidade. Em out.ras 

palavras. variaç5es de preço ao produt.or ser~o sempre maiores ou 

i guai s às var i açeies ao ni vaI de val~ ej o. 

HEIEN modificou o modelo de Gardner para considerar a 

dinâmica do ajust.amento de preços. admi~indo a possibilidade de 

desequilibrio a nivel de varejo. onde os preços se alt.erariam 

somente diant.e de variaç5es de cust.os. 

SI9' dariam por variaç5as nos est.oques. 

Para Heien. em mercados compet.i~ivos. o processo de 

lransf'erência de produt.os agropecuários enlre os níveis de 

mercado se dá at.ravés de uma polit.ica de "markup". que se resume 

na aplicação de um percent.ual lixo sobre o cus~o diret.o. 

Nes~e modelo" os preços t.endem sempre a se a1 t.erar 

primeiro ao produt.or e se ~ransmi~ir aos demais alravés dessa 

polit.ica. Aument.os na dsmanda. primária (consumidor) af'et.am 

inicialmente os es~oques. No periodo seguinte. admilindo-se a 

per manênci a do nivel ds demanda ao varejo •. , aumenla-se 

proporcionalment.e (admit.indo-se cosf'icianles f'ixos) a demanda ds 

maléria-prima agr1cola ao n1vel de produtor (demanda derivada do 

selor quando ant.~o os praços se ajust.am a 

essa nova situação. sendo repassados' a,os consumidores at.ravés da 

aplicação de markup. 



.A esse novo preço, -haverá algum,a. reduçã:o na quant.idade 

demandada no varejo. e o processo Sé repet.e. Port.a.nt.o.o sant.ido 

de causalidade é sempre dos preços de compra para os preços de 

venda. 

Heien considera apenas os n1vais de produt.or Q varejo. 

Em TEIXEI"RA (1982) pode ser encont.rada uma aplica.ç~o desse modelo 

produt.os. 

estrutura 

9 aut.ores. 

o sent.ido de causalidade t.a.mbém f oi 

vigente nos mercados analisados. 

em mercados menos compet.it.ivos. 

a.lguns 

relacion~do à 

Segundo vários 

a pol i t,i ca de 

estabeleciment.o dê preços á a. de tlmarkup". Mas Heien demonst.r' a 

markup compat.ivel 

concorrência. 

BARROS (1988). baseado em Heien. desenvolveu um modelo 

de formaçã:o de preços pelo set.or de comercializaçã:o. envolvendo o 

atacado 'além dos nlVêis de produt.or e varejo pal~a produt.os 

hort.ifrut.icolas. 

o aut.or dest.a.cou duas cal" act.ar' i st.i cas desse mel" cado como 

importantes para o mecanismo de formação dos preços: 

a). No at.acado. os preços se ajust.am inst.ant.aneament.e porque as 

Q 

vendas são cent.ralizadas em local e t.empo definidos 

e.port.ant.o. o cust.o de mudança de preço é insigni~icant.e; as 

transaç~es são diretas e ~requentes. man~endo compradores e 

V$r • . por exemplo. 
(capi t.ul o 3). 

os t.rabalhos de Considêl'a (lG81) Bacha 
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. vendedores em contato direto e. finalment.e, a não efet.ivação 

das t.ransaçBes acarret.a pel~das elevadas, devidas à 

perecibilidade dos produt.os. 

b). A n1val de produt..or, as s1:ro 
.' 

descent..ralizadas e as mudanças de preço se processam com 

a.lguma dQfa.sagem em relação ao at.acado. En1:.~ot as mudanças 

'de preço se efet.ivam por ajus1:.es parciais, e o preço d& 

ofert.a e demanda que mot.ivaram a variação: 

Uma quest.ão import.ant.e levant.ada por BARROS. . é de que o 
.'. 

acesso à informaç~o n~o é uniforme ent.re os part.icipant..es do 

mercado. o at.acado t.ende a se especializar no comércio de um 

pequeno grupo de produt.os e operar com grandes volumes) e assim 

deve ter um volume maiol~ e melhor de informações) se colocando em 

apa.rent.e vant.agem em relação t.ant.o aos produt.ores agricolas. como 

'. 
às unidades varejist..as pela sua pequena escala de operaçi1i:o, e 

não eS'pecialização. 

Em função disso, o at.acado provavelmente assume o papel 

de lider nas variações de preços. As unidades varejistas. 

principalment.e 'os supermercados. pelo seu tamanho e diversidade 

de produtos J provavelmen~e op~am por uma est.ra~égia de markup 

para fixação dos preços. pela sua simplicidade. 

Dado o sentido de causalidade. é int.eressant..e analisar a 

proporção em que uma dada alt.araç~o de praças se ~ransmit.e an~re 

n1veis de mercado. ob~ida at.ravésda elast.icidade de ~ransmissão 

de preços (GEORGE &KING. 1971). Seja 



ÕlP P 
l:VP = v -f... 

ôP P 
P v 

a elas~icidade de ~ransmiss~o de preços do produtor para o 

varéjo, que relaciona uma variaç~o proporcional no preço ao 

varoSljo a uma da.da variação pl~oporc:ional no preço ao produt..or. 

Da mesma forma é possivel ob~er as elas~icidades para as 

in~erfaces produ~or/a~acado e a~acado/varejo: 

." 

eQ.p 
8P P , 1;" 8P P 

0." -L v o-= -. e vo- -
8P P ôP P 

p Q. Q. V 

Quando a alast.icidada da 'lransmissão de pl\eços C 1; • por 
vp 

exemPlo) ~or maior do que a unidade, signi~ica que o s~t..or de 

comercialização repassa mais do que proporcionalment..e para o 

varejist.a uma dada variação de preço ao nivel da produt.or. 

Os ajust.es de preço podem n:ão se dar t.ot.alment.e no mesmo inst..ant.e 

da ~empp ent.re os níveis. mas serem graduais. Neste caso 

poderiamos ~er t.rês tipos de elast.icidade: 

a) Eta.s t ic ida.dGi' de im.pa.c t.o: relaciona a variação relativa no 

preço a um nível de mercado no t.ampo t.. dada uma variação 

relat.iva no preço em out.ro nivel de mercado. no mesmo 

inst.ante t.: (por exemplo) 

DP P 

t; vp 
v

l Pt. 
= -'. 

IIP P 
P l 

v 
" 

b) Etast icidade parcial: relaciona uma variaç:ão no preço a um 
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nivel de mercado no ~empo ~. dada uma variaç~o rela~iva no 

preço em outronivel de mercado no tempo t-j : 

8P P 

{vp 
v P t - j t 

j 1 • 2 ••.. , n-1 :: :: 

8P P 
P t - j 

v
t 

onde n é o número de periodos necessários para que o 

variação inicial de preço tenha cessado. 

e:fei~o da 

c) Elast icidade fin.al-: 

períodos: 

8P 

!;vp 
v 

t. = 
8P 

Pt.-n 

valor da el ast.i ci dade, decorridos n 

P 
P t - n 

P 
v 

t 

Des~a :forma pode-se avaliar a intensidade e duração do 

a:feit.o de uma variação no praça em um nivel, sobra os demais. 

3.2.2. Mode10 Qcono~trico 

o modélo econométrico ut.ilizado nest.e trabalho :foi 

proposto por SIMS (1980) para a- análise de causalidade ent.re 

variáveis e cons-ist.e na aplicaç~o de processos 

Tratava-se de uma alt.ernat.iva para os modelos 

aut.oregressivos. 

macroeconÔmicos 

t.radicionais, em que cert.as variáveis são pressupos~as como 

exógenas. 

variáveis 

o modelo de aut.o-regressão vet.orial indica 

devem ser consideradas ex-6genas , at.ravés 

ident.i:ficação do sent.ido de causalidade. 

quais 

da 

BESSLER (1984), CHAMBERS (1984) e BRANDÃO (1985) 
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u~ilizaram es~e modelo. envolvendo variáveis macroeconômicas. 

especialm~n~e a ofer~a mone~ária. 

TEIXEIRA (1982). BURNQUI ST (1 Q87) e MARTINEZ FILHO 

(1988) analisaram a questâlo da. causalidade, u~ilizando um teste 

proposto por SIMS (1972:) e descri t.o· em BISHOP (1979). estruturado 

de maneira diferente. uma vez que neste caso o modelo permitia 

JACOBS, LEAMER e WARD (1979) mos~ram que causalidade no 

sentido de Granger e adotada por Sims. se' refere à situação em 

que t..una vaI' i á. VGl ( Y) é i hf OI' ma. t. i va sobr e os val 01~ es fut.uros 

outra va.r-iável (X), ou sGja. previsões de X sarâlo mais acuradas 

se levarem em ~ont.a valores ant.eriores de Y, do que as previseíes 

baseadas apenas nos valores passados do próprio X. 

Esses processos permitem ainda. através de 

previs(5es acerca da int.ensidade e duração dos 

simulaçê!íes. 

ef'eit..os de 

inovaçõGS em cada uma. das variáveis consideradas sobre as demais. 

Em prit:'-cipió. o número de variáveis que podem SGr 

incl ui das no modelo n~o é limit.ado. mas GORDON & KINGC19S2) 

alert.am para o fato de que a .inclusão de muitas variáveis reduz 

dras~icament.e o número de' graus de liberdade. 

o modelo part.e do conceit.o de processos est.ocást.icos. 

MORETTIN Se TOLOI. (1986) def'insm processo est.ocást.ico como "uma. 

ramilia X = {X(t.) , t. E T> t.al que para cada t. e T. XCt) C uma 

variável aleatória. O conjunt.o T é arbit.rário" Cp. 16). 

Uma série de preços observada é uma 

possiveis de um processo estocást.ico. Como sâlo 

das realizações 

dependent.es do 

~empo. para cada inst.ant..e s6 há um valor da XCt.) observado. e n~o 

é possivel repetir o experiment.o e observar outras realizações 
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possiveis. Se desejarmos saber a.lguma coisa sobre a média Cp) ou 

a variA.ncia Cqz) f'ica impossivel obt.er essas inf'ormaçêSes com 

apenas uma inf'ormaç~o XC~). a menos que se f'aça alguma suposiç~o 

adicional sobre o ~ipo de processo analisado. que. normalmente. é 

a suposiç~o de estacionariedade. 

Um processo est.ocâsti co é est.aci onár i o se el e se 

desenvolve no tempo de' modo que a origem dos ~empos não é 

variAncia. Conceit.ualment.e diz-se que.um processo est.ocást.ico 

<XC~) é es~acionário se p<XC~)} é a mesma t.anto para ~=t. quan~o 
o 

para t. = t. . o+k 

Seja. um processo est.oc~stico est.a.cionário com n 

component.es. Pelo t.eorema de Wold. Xl pode ser expresso at.ravGs 

de uma represen~ação de médias móveis: 

A ta + A ta o l i. t-i. 
+ A ta 

2 l-2 

+ A L2 + ••. ) e 
2 t. 

onde Xl é um vet.or de n séries t.empo~ais. A. sS:o mat.rizes 
J 

C1) 

Cnxo) 

de parâmetros, A = I e ACL) um polinômio mat.ricial infinit.o em 
'0 n 

L - um operador de defasagem. de f'orma que: 

X . 
to' L"X = X • 

t. l-t' 
= x . 

l-Z' 
etc 

o vet.or de inovaçêSes. e tt é um processo tast.ocást.ico com 

média zero CE [e
l 

1= O). matriz de variâncias e covariâncias 

f'initas C~), o que equivale a = 1:. e n~o.auto-

correlacionado CE [e
l 

e~+k' ]= O) para k ~ O. ou seja. e
t 

é um 
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ruido branco. 

Para maior clareza considere (1) num exemplo com duas 

variáveis: 

[:::J = [: 

• a u. 

• a 
22 

] [::::] + 

+ [:~: :~ r [: ::::] + 

Observe que -t. é o erro de previsão de um periodo 

definido por 

(2) 

Os erros de previsão de k per iodos são definidos por 

Quando t.odas as raizes do polinêmio ACL) forem 

superiores à unidade Cem .módulo), 

10 represent.ação aut.o-regressiva. Seja (3) est.a represent.ação. 

B X - B X-
• C-:i Z \-2 

C B L 0,_ B. L:i -9 L a 
o S 2 

= 

••• )X 
L 

10' Ver, por exemplo. MORETTI N Bc TOLO! C 1 gSS) pa r a. condi ç~es de 
.i nver t..i bi 1 i dada. 
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onde 

BCL)X. = e 
.. t 

B. s~o ma~ri%Qs Cnxn) de par~me~ros; 
J 

B = I e BC L) 
O n 

C3) 

um 

polinômio ma~ricial inf'ini~o em L Considerando o exemplo 

an~Qrior. a express~o (3) f'ica: 

[
. b" . bJ. ] [X.. ] j.:t, t.Z :l 

t.-:l 
t. J. -_.. X 

b . ··b.· 2 a.. 22 . t.-:t 

. [:~ =' . 

Os polinômios BeL) sa~isfazem a relação 

AC"L)BCL) = I. 

~ . J. 

au~o-rQgressiva á u~ili%ada para a 

realização dos tes~es de causalidade A-LA-Granger-Sims. Todavia, 

(3) contém um número inf'ini~o de parãme~ros. Assim. é necessário 

de~erminar o número de defasagens a serem consideradas no modelo, 

de f'ormaqua possa rQpresan~ar o processo. 

Para ~anto é necessária a adoção de um tes~e. que nes~e 

es~udo serã o ~es~e da razão de verossimilhança. sugerido por 

SIMS(1980) .11 no· qual são realizadas comparações en~re um modelo 

irr.s~ri~o e um modelo res~ri~o. no qual algumas dof'asagens sa':o 

exc:luidas. 

o tes~e consis~e em ajus~ar duas au~o-regresseses 

11 . "er Bessl er '&'·e 1'" "'i v' para ~esY a Yerna~ VOe 
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ve~oriais por minimos 12 quadrados ordinários aplicados a cada 

modelo individualmQn~e. 

x = 
t. 

x = t.. 

m 

E 
j=t 

B. 
J 

+ e 
t. 

M > m 

En~~o tem-se R = eN 10 e 1 og I Dr I - log 10u P onde· I Dr I e 

10u1 s~o os determinantes da matriz da soma. de produtos e 

produtos cruzados residuais para o modelo res~ri~o e sem 

N • o número de observaç5es e K á o 

número de pàrãmetros estimados no modelo sem rest..riç~o. 

R é distribuido assintoticamente como qui-quadrado com 

z Cn CM-m)) graus de liberdade. onde n á o número de equaçees em 

cada modelo (ou número de componentes de X
t
), e CM-m) é o número 

de defasagens excluídas entre os dois modelos. 

nSo aumentam o poder explicativo da regress~o~ indica m como o 

número adequado de de~asagens. 

Det.er mi nado ~ por~ant..o, m, é possivel proceder os testes 

de causalidade A-La-Granger-Sims. 

Note que (3) pode ser escrito em forma de equaç~es, e 

para o exemplo considerado de duas variáveis, tem-se: 

12 Por cont.erem as mesmas variáveis do lado direito da equação, (3) 

pode ser es~imada e~icieh~emQnt..e por m1 ni mos quadrados 
ordinários. Bessler, p. 28. 
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x = b& X .... b A X .... b a x· .... b a X .... .... e Coa) 
&\ lU. &\-1. :la a lU. A A. a A 

\o-I. t.-z t....;z t. 

X = b· X + b A X .... b
a 

X + b Z X + ... + e Cb) 
2 .. 2~ i 22 2 21 ~ 22 2 2 .. L-A t.-A t.-a t.-a 

'-.-' 

O~es~e dê causalidade consis~e em. ap6s es~imadas as n 

.-. regressêSes do sis~ema,. aplicar para cada equaç~o (1). Cn-1) 

~es~es F Cum para cada var_iável explica~iva). t.es~ando a hip6~ese 

da nulidado do quo os coo:ficiont.os dos valoros do:fasa.do$ da uma 

cert..a variá.vel sejam t..odos nulos na equaç§:o. Quando se- rejeit..ar 

a h1p6~ese da nulidade. considera-se que est..a variável 

explicat..iva causa a variável dependent..a, 

Sims. 

Cada ~es~e F é cons~ruido considerando a regress~o com a 

variá.vel .. daí' asada cuj os coef" i ci ent.es es~~o sendo t..est..ados. 

:F = 
SSEr $SEu 

SSE 
u 

cn-p) 

onde: $SEI" soma dos quadrados dos res1duos do modelo com 

rosat..riçgo 

SSEu 
soma dos quadrados dos residuos do modelo sem 

q número de parâmetros est.imados no modelo sem 

rest.rição 

- número de parâmet.ros es~imados no modelo com 

rest.rição 



n n~mero de observaç5es. 

A segunda par~~ da análise se refore ao Gs~udo de 

choques ou inovaç5es no processo Xt' Re~omando a represen~aç~o de 

médias m6veis C1) e ainda o exemplo com duas variáveis 

[ X" ] [ 1 

~ ] [ ] [ 
, .. 

] [ ] 
e a a e 

J. 11. 12 1 
t + t-:I, = + X

2t O e :l :l e 
2t a a. 2 

21 22 t.-1 

[::. 2 

] [::'-2 ] 
a 

12 

+ o + 
2 a 

21 
0

22 t.-2 

e fácil no~ar que a í-ésima coluna de ~k mede o efei~o 

de um choque Cinovaç~o) uni~ário no i-ésimo compone~~e do ve~or 

de inovações no periodo Ct.-k) sobre X no período t.. 

Por exemplo. a pr i lJlêí r a.. col una de A - C a 1 a") -mede as 
1 11 21 

respost.as de X
t 

a um dado choque unit.ário no 1~ compone~~G do 

vet.or de inovaç5es no período t-1 

Ob~endo-se 

00 

Ce = 1) com .. 
t-l 

e = O • 
2 

t.-1 

médias 

m6veis. é possivel descrever o comport.ament.o dinâmico dos 

componentes do sist.ema dada uma variação em qualquer um deles. 

Todavia os choques em 

simultaneament.e com uma probabilidade não nula. port.an"to. a 

matriz de variâncias e covariâncias de 

necessar i ament.a di agonal .As:s;i m. um choque, 

e (L) 
t 

por QXGmpl o. 

poderá ser acompanhado por alt.araçaes cont.ampor~neas nos 

não é 

e. inviabilizando a previs~o de respostas a choques em uma das 
"t . -J 

séries consideradas sobre as demais. 
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Port.ant.o. se ~az necessária a adoç~o de um procediment.o 

preliminar para. diagonalizar a. mat.riz de var' i ânci as 

covari ânci as <~). Uma ~orma possivel é at.ravés da decomposiç~o 

de Cholesky. 

Como ~ é uma mat.riz Cnxn) posit.iva de~inida. ent.§:o 

exist.e uma mat.riz C n~o singul-ar e t.riangular i nf'"eri or de 

caract.erist.ica n. de forma que ~ = CC' e que _ 

Podemos ent.ão definir -1 
1) .. = C e.. de maneira que 

1 (3) po- C-A b pré-mult.ip icando • o t.emos 

= 

= C4) 

onde- é um ruido branco. o procedimen .... o assegura que a mat.riz 

de variAncia _ covariancia das inovaç5es lransf'"ormadas G uma 

mat..riz ident..i dade: 

= = = I 

A diagonalizaç~o remove qualquer correlação 

cont.emporânea ent..re as séries de res1duos CBESSLER. p. 27) 

Podemos da mesma f'"orma obter a represent..aç~o de médias 

móveis 

C5) 



Retomando o exemplo de duas variáveis, as matrizes C e 

-t C seriam 

,"[ O ] c 
U 

C = 
c c· 

21 22 

Considere";'se (5) 

variáveis 

[ ::: ] = 

+ 

[: 

i a 
1.2 

:I. a zz 

O 

1 

] [ 

z a 
22 

][ 
c 

u 

C 
21 

] 

c 
U.· 

C 
2:1. 

[ c 

c 

1 
O -----c 

ti 
C-i = - c 

21. 1 -------- -------c c C 
ti 22 Z2 

apresentada no exemplo de 

U. 

21 

O 

c 
_ 22 

e 
t 

] 
___ i __ 

e 

c 

e 
:I. 

2t. 

22 

t. - s. 

c 
iA 

c e 
21 1.t. 

-------c C 
:l:l 22 

-------

Q 
Z 

t.-:I. 

C:' 2 

e 
"1.-2 

C 
:1.:1. 

c C 
2i 22 

-------
C 

.:iA 

duas 

+ 

+ 

+ •.. C6) 

c zz 

c e 
Zi. :I. 

t.-Z 

c C 
.:i:l. ZZ 

Esta ~orma de apresentaç~o possibilita a observaç~o de 
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doie f'at.os: inovaçeses na primoira variável a:fet.am 

eon~emporaneamen~e as variáveis posteriores. mas a primeira 

variável n~o é afet.ada cont.emporaneament.e por 

.. nenhuma das demai s. o. ao Assim. a primeira irá impac~ar a 2-. 3- • et.c . 

A segunda i r á i mpact.ar .a :3~ , • et..c. mas n~o ser~o af'et.adas 

por nenhuma delas. A ordem pela qual as variáveis s~o posicionadas 

no sist.ema a:fet.a os result.ados. ser que 

-
covariância cont.emporânea ent.re os res1duos seja 

relat.ivament.e pequena (Brand~o. p. 4:3). A pr6pria mat.riz C 

Os coeficient.es A.C medem as respost.as do sist.ema 
J 

dado 

um choque uni t.ár i o em.,.,: . 
'to . 

Para o exomplo acima, uma. var i aç ílro 
. -J 

de uma uni dada em X· no i nst.ant.e t.. equi va1 e a cOflsi der ar • 
.,.,. = 1 

!.t. 

e ~ = O. As respostas do sistema serão dadas pelos coeficientes 
zt. 

A.C: 
J 

x = c 
't. u 

X = C 
2 Zl 
't 

Por out.r o lado. 

o 

C 
22 

um choque t.al que .,., = O 
"t 

rasul t.ará: 

Os demais coeficientes AjC medem as respost.as de Xt. 

longo do tempo (k periodos à frente). 

Finalmente. BRANDÃO (1985) apont.a a possibilidade 

ao 

de 

decompor a variância dos erros de previsão de k-periodos. De C 2) 

t.emos que 
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e que 

= CC' 

No exemplo com duas variáveis. " posas! vel 

mat.riz CC' 

CC' = 
c C 

SS 21 

Os· element..os da 

c c ss :U,. 

J 

di.agonal principal são 

compor a 

C7) 

somas de 

quadrados. Verifica-se que 100% da variância do erro de previsão 

de um periodo em X se deve 
"t 

] x 100" 

a i novaçe5es em X .... 

da variância do 

em X se deva 
2t. 

à i novação em X 
lo .. 

Para k-periodos, t..emos de (5) que 

• por t.ant.o . 

k-s. 

e que 

erro de 

Xt;+k 1 = E A ,C.". k ' 
J "+-J 

A mat..riz de variância e covariância é 

k-t 

E A,L. 
j=o J 

A" 
j 

= 
k-t 
E CA.C)CA,C)· 
j=o J J 

previsã:o 



- A diagonal principal de cada uma. das matrizes desta soma 

uma soma de quadrados; e dest..a forma podemos at..ribuir 

em c.da urna das i novaç 5es • a parcela que se deve à 

6pria inovação e as parcelás devidas às demais. No ent..ant..o est..e 

%~~n·~edimento est..á sujeit..o a ressalvas no que se refere à 

denação das variáveis coment..adas em passagem ant..erior. 

Encerrando-se este capit..ulo indica-se uma forma de 

os e~eit..os das inovações nas variávois em t..ermos de 

ast..icidades de t..ransmissão de preços. 

No processo de estimação das auto-regressees vetoriais. 

considerados conjunt..os de variáveis na sua forma 

Um deles re~ere-se aos preç?~c de f'rango nos' t..r~s 

O preço considerado como "lider li dos demais na 

de causalidade irá compor com os preços de boi, milho e 

frango para export..ação. out..ro conjunt..o de .variáveis também 

~_· .. h.M~·~ido à análise de causalidade. 

Det..erminado o sentido de causalidade dentro de cada 

as variáveis são ordenadas de acordo com aquele 

t..ido. procedendo-se a seguir as análises de inovaç~Qs. Admit..a-

por exemplo. que a análise de causalidade revele o seguint..e 

ido como relevant..e: P --.... _ A --..... V. onde p. A. e V são os 

ise das inovaçees é realizada com as variáveis ordenadas 

sequência. 

Em face das transformaçees logar1tmicas. as respostas 

variáveis às inovaç~es são int..erpret..adas como elast..icidades. 

Como mencionado. ser~o determinadas as elasticidades 

niveis de mercado de frango e entre o preço "lider" de 



~ra.ngo. Q os demais ffiGrcados .anvol vi dos. Isso permit.iria. 

est.abel ecer : 

Ca) 

Cb) 

elast.icidades relat.ivas a variaçBes no preço num 

dado n1 val de mercado num dado moment.o •. sobre esse 

mesmo preço em moment.os diferent.es 

elast.icidades relat.ivas a variaç8es no preço num 

- dado n1vel de mercado num dado moment.o sobre os 

demais preços no mesmo moment.o e em moment.os 

dif'erent.es. 

Out.ra .quest.ã:o import.ant.e se refere à est.abilidade dos 

result.ados dent.ro do periodo de análise. ou seja. se ocorreram 

mudapças nas relaç~es ent.re as variâveisno corre, do t.empo. Foi 

ost.rut.urado um t.est.e de est.abilidada, ainda o mesmo t.est.e da raz~o 

de verossimilhança. mas nest.e caso' o que di~er9ncia os dois 

modelos é que e,n um del as lã i ncl u1 da uma var i á vel dummy par a 

separar O. per10do em duas part.es. o t.est.e compara os dois 

aJust.ament.o$ e indica se -éles s~o est.at.ist .. ; cament.e dif'erent.es. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os res~l~ados s~o apresen~ados em duas par~es. a 

primeira ref'erent.e à analise do sent.ido da causa.li dade. enquant..o a 

segunda apresen~a as medidas das elast.icidades de ~ransmiss~o de 

preços e aut.o-elas~icidades. 

4.1~ An~lise de sentido de causalidade 

Inicialmente ~oram estimadoos dois modelos, um envolvendo 

o preço recebido pelos produt.ores de frango em Sâ:o Paulo - Cr$/Kg 

vivoCPSP~. o preço ao nlvel de at.acado - Cr$/Kg CPA) e o preço a 

nlvel de varejo do kg do f'rango inteiro. na cidade de ~o Paulo 

(PY.> • que por sua vez corresponde uma média ponderada cios 

preços praticados nas f'eiras-livres. açougues e supermercados. 

Os preços utilizados ~oram os preços reais com base em dezembro 

def'lacionado& pelo IGP- Disponibilidade Int.erna da 

Fundaç~o.Getúlio Vargas. 

O segundo modelo envolveu o preço a nivel de at.acado em 

go Paulo CPA:>. o preço ao varejo na cidade de São Paulo (P\0 e o 

preço recebido pelos avicul~ores em San~a Ca t.. ar i na CPSC). Foi 

considerado o preço ao a~acado em ~o Paulo e n~o em Sant.a 

Ca.~a.rina. porque pressup~e-sG que o preço praticado em ~o Paulo 

é O parâmetro para permitir ou n~o .Q entrada do produto 
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A ordenaç~o das variáveis nos modelos, colocando em 

primeiro lugar o preço ao a~acado~ ~oi baseada no argumen~o 

aprésen~ado na in~roduç~o des~e ~rabalho. de que o a~acado ~eria 

'condiç6es de "liderar" os demais niveis nas variaç6es de preços. 

por ser um segment.o especi aI i zado. t.er maior acesso às 

"inf"ormaçeies de mercado e. principalment.e. pela in~egração 

ver~ical que possibili~aria Gst.a maior in~luência. 

o .. pr ~ço ao pr odu~or 1'01 colocado em segundo' lugar 

considerando que o varejo seja passivo no processo de ~ormaç~o de 

preços;. que pr'ovavelmen~Q na:o ~enham ocorrido choques; 

impor~ant.es de demanda. 

Foram realizados os ~est,es para de~erminar '0 número de 

de1'asagens mais indicado. Para cada modelo 1'oi realizado um t.est.e 

da raz~o de verossimilhança CR) comparando um modelo de 19 com um 

modelo de 12 de~asagens. Os resul~ados, apresen~ados na Tabela 

13, most.ramque nos dois casos as 6 de~asagens adicionais n~o 

cont.ribulam para o poder explicat.ivo da regress~o. En~ão em ambos 

os casos;, ~oi selecionado o modelo de 12 de~asagens. 

Tabela 13. Valor do ~es~e da razão de verossimilhança 

Modelo Nivel de significãncia 

PA,PSP,PV 39,Q69 O,Q32 

PA.PSC.PV 41,081 0,902 

Font.e: Dados da pesquisa 

Para o modelo de ~o Paulo CPA. PSP e PV>. o período 

est.imado vai de junho de lQ71 a dezembro dQ 1Q86. e para San~.a 

Cat.arina. de j unho de 1971 a dezembr o de 1984. 
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De:finidos os modelos~ a anAlise do sen~ido de 

causalidade já é possivel. Uma variável A n~o causa a variável B 

(no sen~ido da ser in~orma~iva para a variável B) , se os 

s~o ~odos nulos na equaç~o de B. A 

Tabela 14 mos~ra o nlvel de signi~icãncia dos ~es~as F. para 

'cada equação do modelo para ~o Paulo. Esses valores indicam. 

por~an~o, a 'probabilidade de que os coe~icien~es de~asados da 

variAvel sejam ~odos nulos na equaç~o. 

Tabela -14. Niveis de signi:ficância dos ~es~es F CPA t PSP. PV) 

PA PSP PV 

PA 0,2807 0,02163 0,3494 
-8 

PSP 0-. 3949 0~2699 10 0.1946 
-8 -7 

PV 0.2192 0.1972 10 0,3913 10 

Fon~e: Dados da pesquisa 

Por esses valores, e admi~indo-se um nivel de 

variáveis. seria: 

PA 

PSP< 
PV 

ou· seja, que o preço ao produ~or ~ende a cont.ribuir 

-
signi:fica~ivamen~e para as previsões da variações de preço aos 

n1veis de a~acado a varejo, sem que haja urna relaç~o causal 

dire~a en~re es~es dois úl~imos n1veis. 

o sen~ido da causalidade encon~rado parece sugerir 



que a indús~ria ~ende a variar primeiro seu preço de compra Q o 

varejo t..ambém ~ender i a a segui r as vari açêSes de preço ao 

produ~or. 

Um teste de est..abilidade estrutural. dividindo o periodo 

ao meio, apontou a est..abilidade do modelo no periodo considerado 

C R = 3,4833, nivel de signi~icância: O.322g). A est..ru~ura des~e 

t..est..e G semelhant..e ao t...s~e da raz~o de verossimilhança. No caso 

s~o comparados dois modelos de mesmasvariávais e mesmo periodo. 

onde num deI es 6 incluida uma variávQl Udummy", separando o 

periodo ao meio. O teste compara os ... ajustamentos dos modelos. 

e quando n~o ~orem estatisticamente di~erent..es. cónsidera-se que o 

modelo é est..ável no per~odo. 

Procurou-se ent~o ordenar as variáveis no sistema. de 

acordo com o sent..ido de causalidade obtido para analisar os 

e~eit..os das inovaç5es. Assim. PS? saria a primeira variável no 

ve~or. PA e PV poderiam ser colocadas em segundo e t..erceiro 

lugares. _ou vi co-versa. 

No modelo envolvendo Santa Catarina. a si t uaçã:o é 

inversa. Pelos valores da Tabela 15 e a um nível de 

signi~icància de 6% • o sent..ido de causalidade seria: 

P~: .. 

/' 
PSC 

PV 

o preço ao produt..or ca~arinense t..enderia a acompanhar as 

variaçees de preço do atacado e do varejo em ~o Paulo. 
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Tabela 15. Níveis da significãncia dos testes F (PA. PSC. pv) 

Equação' Variável PA PSC PV 

-2 

PA 0.3666 10 0.602 0.2764-

PSC é.Oc03 O 0,03253 
-8 

PV 0,3747 0,6433 0,9909 10 

Fon~e: Dados da pesquisa 

Santa Catarina é essencialmente um Estado expor~ador. 

tanto para outrospaises como para outros Estados. A estrutura 

causal indica que o preço recebido pelos avicul~ores ca~arinenses 

tende a seguir as variaç5es nos preços de colocaç~o de seu 

produt.o. 

Segundo os resultados. o preço ao produtor em Sant.a 

Catarina deveria est.ar em úl ti mo lugar no vet.or, já que é 

influenciado pelas duas variáveis. Da mesma forma. a quest~o 

das posiç6es de PA e PV en~re o primeiro e segundo lugares. se 

repete. 

o teste de estabilidade. separando o período na met.ade, 

nivêl de signi~icância: 

0,3565). indicando que o per.iodo é homogêneo. 

O pr6ximo passo foi analisar a influência. em termos de 

causàlidade Cno sentido informativo colocado ant.eriorment.e), de 

alguns produ~os. 

São Paulo. já que. unindo os dois result.ados, vemos que o preço 

ao produtor é informat.ivo para os preços no atacado e varejo. que 

por. sua vez s~o informat.ivos para os preços ao produtor em Santa 

·Cat.arina. 

Um modelo foi const.ruido com as seguint.es variáveis: 
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preço recebido pelos produ~ore~ de boi gordo no Es~ado de ~o 

Paulo C BSP) , preço recebido pelos produ~ores de milho em São 

Paulo CMSP), preço recebido pelos expor~adores de carne de ~rango 
_. , 

CPX) e preço recebido pelos avicul~ores em ~o Paulo (PSP). Es~a 

escolhida admi~indo-se que o preço do boi seja 

seguido pelos preços de Crango. por ser o "carro-chef'e" do 

mercado de carnes e, paralelamen~e. que os preços dos demais 

produ~os considerados n~o sejam signif'ica~ivamen~e inf'orma~ivos 

para o preço do boi. 

o preço do milho seria inf'orma~ivo para o f'r ango pel a 

sua impor'lância na es'lru'lura de cus'los. não excluindo a 

hip6~ese do uma rola.ç~o bicausal. o preço de expor~ação f'oi 

colocado em ~erceiro lugar porque espera-se que o preço a.o 

produ~or seja in~luenciado signif'ica~ivamen~e pelo preço de 

expor'lação. considerando que a demanda 'lo'lal é compos'la pela 

demanda in~erna e ext.erna. No en~an~o. é razoavel supor que o 

Brasil n~o seja. um ~omador de preços no mercado in~ernacional, já 

que é um dos principais expor~adores mundiais. Ent..~o. as 

variações na o~er~a para expor~aç~o do mercado brasileiro 

af'e'lariam os preços externos, e que a quan'lidade of'ert..ada se 

movimen~aria dependendo dos preços de boi. milho e f'rango ao 

produ~or. o preço ao produ'lor de f'rango f'oi colocado em úl'limo 

lugar admi~indo-so que os preços dos demais produ~os sejam 

in~orma~ivos para es~e. 

Foi realizado o ~es~G da raz~o de verossimilhança 

comparando um modelo com 19 def'asagens e um modelo de 12 

def'asagens. O resul~ado mos~ra que as 6 def'asagens adicionais n~o 

con~ribulam para o poder explica~ivo da regress~o CR = 79.6476. 
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nivCill do signif'ic~ncia: O,Q026). 

Assim, f'oi selecionado o modelo com 12 defasagens e 

es~imado para o per1odo de 1976 a 1996. Segundo os resul~ados 

dos ~es~es F CTabela 16), e acei~ando um nível de signif'icância 

de a~él0%, os sen~idos de causalidade seriam 

PSP 

PX 

Tabela 16. Niveis de signif'icância dos ~GS~QS F - 1Q76 a 1986 

CBSP, MSP, PX, PSP) 

Equaç~o'Variá.vel BSP 7
MSP PX PSP 

-S.5 

BS? 0,1110 10 0.0713 0.4999 0,2143 

MS? 0,3946 O 0,0093 0,3270 -. 
PX 0,7710 0,9867 0.2069 10 0.89S8 

-5 

PSP 0,1557 0.1008 0,1442 0.2326 10 

Fon~o: Dados da posquisa 

No en~an~o, O ~es~e de es~abilidade dividindo o período 

ao meio indicou a ins~abilidade do mesmo CR = 9.7103, nivel de 

significância: 0,0466). En~~o, o modelo foi re-es~imado para o 

per1odo de 1990 a 1996. Os resul~ados dos ~es~es F es~~o na 

Tabela 17. 



Tabela 17. N1ve1s de significância dos ~es~es F - 1980 a 1985 

Equaç~o'VariáVGl BS? MS? PX PSP 

BSP 0.0262 0,1156 0,259 0.17Q4 
-9 

NSP 0.029 0.2499 10 O.01Q2 0.0173 

PX 0.3376 0.6376 0.0927 0.6204-

PSP O~4020 0.1811 0,1776 0.0527 

Font.e: Dados da pesquisa 

Considerando aceit.ável um nivel de significância de 10%. 

a est.ru~ura causal ent.re as variáveis seria 

PSP 

PX 

BSP / 
Levando em consideraç~o um nlvel de significância de a~é 

20". iden~ificam-se sen~idos de causalidade dos preços de 

export.aç~o e da milho para o frango e do frango e do milho para o 

boi gordo. 

Os resul~ados most.ram a int.erdapendência ent.re os 

mercados considerados. O perlodo de est.imaç~o vai de 1980 a 1985. 

que corresponde ao for~alecimen~o da in~egraç~o VGr~ical na 

,~vicult.ura paulis~a. Comparando os valores das Tabelas 16 e 17. 

vemos que muda significa~ivamen~e a es~ru~ura causal 

variáveis e. para o perlodo mais recent.e. passa a ser mais 

significat.ivo o carÁ.t.erinformat..ivo dos preços de f'rango 4;0 boi 

sobre o milho. do que do milho para as carnes. Previs5es do preço 

'de milho ser~o agora mais eficazes. considerando os preços 
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pas~ados das out.r as t.rês variáveis. Port.ant.o o grão aparece no 

modelo como variável t.ipicamant.e end6gna. 

A um n1 vel de significância de 20~~ o preço de frango ao 

produt..or e milho são informativos para o preço de boi gordo assim 

como. t.ambém e o ~ milhos~o informat.ivos 

para o frango ao produt.or Cno caso do milho a relação é bicausal). 

·Os preços dEi milho, boi e frango não são informat.ivos 

para o preço de export:ação ·como foi supost.o. mas est.e é 

in:f'orm*ól:t.ivo para o preço do milho o :f'rango. Port.ant.o. o preço 

recebido paIos expor t.ador es brasileiros apar'ece como variável 

essenci aI m(âlnt.(âI exóg(âlna, que não sé moviment.a d. acordo com a 

variação dos preços int.ernos - mas sim de acordo com a ofert..a e 

demanda int.ernacional. Pelos result.ados, o Brasil se comport.a como 

t.omador de preços no mercado ext.erno. 

o preço do boi é informat.ivo apenas para o milho e vice-

versa Ca um menor n1vel de signi:ficância). o modelo não 

apresent.ou sustent.ação para a hip6t.ese de que o preço de boi 
_ . 

. sej a i n:f'or ma. t.i vo par a o pr eço do :f'rango, mas sim o cont.rário 

Ct.ambém a um menor nível de signi:f'icância). Uma explicação pode 

est.ar no :f'at.o de que o preço ao produt.or de boi reaja com mais 

vagar· às variaçeies nos preços relat.ivos a nível de consumidor. 

. enquant.o que no mercado de frango a t.r ansmi ssão de preços 

ent.re os níveis de mercado seja mais ágil. e as mudanças cheguem 

mais rapidament.e ao produt.or de frango do quo de boi. 

Lembre-so que, por serem produt.os subst.it.ut.os, os preços das 

duas carnes ao consumidor t.endem a variar no mesmo sent.ido. 

o preço do frango seria inf'ormat.ivo para o preço do 

milho' e est.e para o do frango -numa relaç~o bicausal que 



4.2. ~lise dos efeitos de variacges de preços 

Nesta seç~o são apresentados os resultados re~erentes às 

elasticidades de transmiss~o de preços. Os choques são as 

variaç~es de preços. e as respostas das variáveis a essas 

alteraç5es s~o as pr6prias elas~icidadês. 

estimados com os logaritmo~ das variáveis. 

já que os modelos s~o 

O modelo de auto re9ress~0 vetorial permite a obtenção 

das respostas de todas as variáveis a um choque em uma delas. 

inclusive as respostas da pr6pria variável. 

No entanto. por de~inição. a elasticidade de transmissão 

de preços é a medida da variação no preço a um nivel de mercado, 

dada uma variação no preço em outro nível do mesmo mercado. As 

variaç~es proporcionais de um preço ao longo do tempo. dada uma 

variaç~o inicial nos seu pr6prio preço. 

de auto-elasticidades. 

s~o relacionadas atravQs 

,-Num t.erceiro modelo. s~o considerados os e~eitos dos 

... outros produtos sobre os 

preços recebidos pelos avicultores em ~o Paulo. A variação no 

preço de um produto. dada uma variaçXo no preço de outro produto, 

pode ser encar ada como elasticidade cruzada de 't.ransmiss~o de 

preços. 

Finalmente. deve-se ressaltar que as respostas aos 

choques ~oram calculadas para um período de 24 meses. e podem ser 

consideradas da seguinte~orma: as respos't.as no primeiro momento 

s~o as elasticidades de impacto; as respostas ao longo dos meses, 

s~o as elasticidades parciais e. nos casos em que os preços 
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apresen+..am ~ma t..endência de~inida de se est..abilizar num 

det..erminado pa+..amar. é possível considerar como el as+..i cidade 

f'inal~ Nos o~+"ros casos. s~o apresen+..ados os valores ao ~inal do 

·período de sim~lação. 

4.2.1. Modêlo A: ,Produtor - Sao Paulo CPSP)7 atacado CPAl 

e varejo (PV). 

A seguir s~o apresen+..ados os resultados para a ordenação 

PSP. PA e PV. enq~an+..o que os resul+..ados para a ordenaç~o PSP. PV 

e PA aparecem no apêndice. 

Na Tabela 19 e Figura 13. est~o os e~eitos de um 

aumento no preço ao prod~+..or. sobre se~s próprios preços e sobre 

os demais níveis do mercado ao longo do +..empo Ca~+"o-elasticidades 

e elasticidades de transmiss~o de preços). 

Para melhor compreender a natureza dos valores das 

elasticidades obtidas, . considere que o preço ao produtor vigen+..e 

antes do aumento seja igual a 100 e o aumen+..o seja de 10%. O preço 

no mês 1 Q ent~o de 110 C ver col una "Produtor OI da tabel a 1 S) . 

No mês 2 o preço vai aliO, 76. A part.ir dai, os preços 

f'icam: 109.33 no mês 3. 106.74 no mês 4. 104.99 no mês 5. etc. No 

1'7~ mês. a elasticidade se torna negativa. o que signif'ica que 

neste mês o preço ao produtor passa a ser menor do que o preço 

inicial de 100. No caso em análise. o preço no mês 17 é da gQ.43 

(0.57% menor) e assim sucessivamen+..a. Por+..an+..o. os valoras das 

elas+"icidades se ref'erem sempre ao preço inicial 100. 

A mesma in+..erpre+..aç~o é dada para, as elas+"icidades de 

t.ransmiss~o Centre níVQis demarcado) e cruzadas C.n+..re mercados 

dif'erentes). 
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Tabela 18. Elasticidades para uma variação no preço de frango ao 

produt.or - ~o Paulo CPSP. PA. PV) 

Mês Produt.orCSP) At.acadoC SP) VarejoCSP) 

1 1.000 0.766 0,609 
2 1.076 0,926 0,971 
:3 0.933 0,767 0.769 
4 0,674 0,493 0.693 
B 0.4Qg 0.337 0.461 
6 .0,545 0,492 0.461 
7 0.641 0,491 0,490 
e 0,370 0,331 0,379 
o 0,360 0.216 0,266 

10 0,260 0.190 0.224-
11 0,291 . 0.229 0,,296 
12 0.269 0 .. 324 0.301 
13 0,226 0,249 0.226 
14 0.129 0.117 0.122 
16 0.074 0,067 0.066 
16 0,023 0,04-1 0.064-
17 -0.067 :"'0.012 0,,009 
19 -0,109 -0,064 -0.069 
10 -0.119 -O.OQ4- -0.1e1 
20 . -0.112 -O.OQ4- -0,100 
21 -0,119 -0.094- -0.093 
aa -0,132 -0.091 -0.093 
23 -0.162 -0,121 -0.124 
24 -0.166 -0,141 -0.161 

Font.e: Dados da pésquisQ 

. ~. , 

Figur-a 13. Efeit.os de uma vari~ç~o no preço ao produt.or - sto 

Paulo CPSP. PA.PV:> 

1~~---------------------------------------------------' 
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Observe a coluna "At.acado" na t.abela 18. que apresent.a a 

reaç~o dos preços ao n1vel de at.acado. dado um aument.o no preço ao 

produt.or. Supondo que o aument.o seja de 10Y., o valor da 

elast.icidade cruzada do produt.or para o atacado no mês 1 indica 

que est.e subirá 7,55Yo; ou seja, um preço de 107,55 t.endo como base 

um preço inicial ao at.acado igual a 100. No 22 ~s o aUmQnt.o Q um 

pouco maior e o preço passa a 109,26, e assim sucessivament.e. 

O modelo economét.rico ut.ilizado é dinâmico, ou seja, 

quando é dado um choque em uma das variáveis. nenhuma é mant.ida 

const.ant.e, . assim. o modelo apresenta as int.eraç~es ent.re as 

variáveis consideradas." Quando o preço ao produt.or varia, afet.a os 

preços nos demais níveis, que por sua vez podem t.er influência 

sobre o preço ao produt.or. Há uma dinâmica de influências no 

tempo. que é comput.ada pelo modelo. 

Os valores das aut.o-elast.icidades para um aument.o no 

preço ao produt.or mostram que esta aumento n~o persiste e á 

eliminado em 17 meses. 

o aumento no preço ao produtor é repassSLdo em mGnor 

. proporção para o atacado no mês 1 C7.56%:> e em proporção ainda 

menor para o varejo (e,Og%). 

No mês seguint.e os preços nos t.rês n1veis ainda 

aumentam. mas mant.endo a caract-er1stica de repasse menor .0 

atacado e varejo. A part.ir do mês 3, os preços ao atacado e ao 

varejo diminuem. de forma que os aument.os iniciais sejam elinunados 

em 17 e 18 meses. respect.ivament.e. e os preços nos t.rês níveis 

tendem a volt.ar aos-pat.amares iniciais. 

Os result.ados obt.idos poderiam ser explicados da seguint.e 
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maneira. Os choques de preço ao produt.or t.enderiam a promover uma 

expans~o da quant.idadQ produzida. de frango. Além disso, ao SQr 

transmit.ido (ainda que parcialment,e) ao varejo, o choque da preço 

levaria à realocaçã:o dos gast.os do consumidor, part.icularment.e 

entre os vários t.ipos de carne di sponiveis. Em decorrência dasses 

dois ajust.ament.os Cprodut.or e varejo), o choque inicial de preço 

t.enderia a desaparecer decorridos 18 meses. Est.e, aliás. é o 

per10do necessário para o cresciment.o da ofert.a. como coment.ado no 

cap1 t.ul o 2. 

Admit.e-se que o aument.o na quant.idade ofert.ada seja de 

tal ordem que o aument..o incial 

gradualment.e nos meses seguint.es. Os 

de preços seja eliminado 

out.ros niveis de mercado 

réagem da mesma forma à medida em que a quant.idade ofert.ada é 

maior. Ressalt..a-se a exist..ência de produt..ores marginais no Est..ado 

de ~o Paulo. que part..icipam da produçã:o em momant..os de preços 

mais elevados e se ret..iram nas fasas de ret..raç§o de preços, o que 

deve cont..ribuir para diminuir os preços pela of'ert..a adicional. 

Na Tabel a 1 g.. v~-se que Q6% ou mai s da var i â.nci a de 

previsã:o do preço ao pr.odut.or paulist.a são explicadas por 

inovaç(5es nesses mesmo preço sendo bast.ant..e pequenas as 

part..icipaç~oes dos dois out..ros preços. Ist.o sugere que o preço ao 

produt..or se comport..a como uma variável exógena ao sist.ema. 

Na t..abela ao. Figura 14 est..ã':o as respost..as dos t..rês 

n1veis a um choque no preço .ao at.acado e, na Tabela 22 e Figura 

. 16, as respost..a~ do sist.ema. ao um choque no preço ao varejo. Nos 

dois casos os aument.os sã:o eliminados rapidament.e e os preços 

voltam aos níveis ant.eriores ao aument.o. 

As t.abelas "de decomposiç~o da variância para um aument..o 
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no pr$ço ao at..a.cado CTab$la 21:> e a.o varojo (Tabol .... 23) mO!at..ram 

que· os erros de prGvis~o s~o resul~antês de inovações no preço ao 

produtor. con~irmando a exogeneidade deste preço ao sistema. 

Tabela 10. Decomposiç~o da variância para um choque no preço 

ao produtor CPSP. PA. Pv) C%) 

M6s Produt..or(S?:> At.. .... cadoCSP) Varejo(S?:> 

1 100,0 0.0 0.0 
2 OS,Q 0.4 0,7 
3 9a,9 0,6 0.6 
4 09,Q 0,6 0.6 
6 98,9 0,6 0,6 
6 09,9 0.6 0,6 
7 97,9 1.1 1.0 
9 Q7,6 1.3 1,2 
O 97,1 1.6 1.4 

10 07,1 1.4 1,6 
11 96.S 1.6 1,6 
12 Q6.3 2.0 1,7 
13 g6,2 2,2 1.6 
14 06.B 2.6 1.7 
16 g6,7 2,6 1,B 
16 06,6 2,6 1 •. 0 
17 95.4 2.6 2.0 
19 06,4 2.6 2,0 
10 95.3 2.6 2.1 
ao 06,2 2,6 2.2 
21 05,2 2.6 2.2 
22. 95.2 2.7 2,1 
23 95,2 2.7 2.1 
24- 95.2 2,7 2,1 

Fonte: Dados da pesquisa 



Tabela. 20. Elast-icidades para uma variaçã:o no preço do at-acado 

Cpsp, PA, PV:> 

Mês Produt.orCSP) At.acadoCSP) VarejoCSP) 

1 0,000 1,000 0,458 
.2 0.132 0,431 0,222 
3 -0,160 0,021 -0,145 
4- -0,176 -0,049 -0.231 
6 0,066' 0,006 -0,04:3 
6 -0.073 -0,004 -0.092 
7 -0.204 -O,OSl -0,244-
8 -0,173 -0.131 -0.226 
O -0,110 -0,001 -0,11:3 

10 0.014- -0,111 -0.120 
11 -0,123 -0,131 -0,105 
1.a -0,209 -0.239 -0,237 
13 -0,143 -0,317 -0.361 
14 -0,175 -0.a93 -0.285 
16 -0.072 -0,111 -0,137 
16 -0,034- -0,034 -0,034 
17 -0.08S -0.138 -0.OS9 
18 -0,059 -0,162 -0,117 
19 -0.030. -0.027 -0,020 
20 0,069 0,027 0,027 
21 0,073 0,036 0.017 
22 0.0ê!4 0,068 0,039 
23 0,068 0,066 0,058 
24- 0,06ê! 0,075 O,09a 

Font.e: Dados da. pesquisa 

Figura 14. Ef'oit.os da u~ variação no prGço do at.acado 

cpsp, PA, Pv) 
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Tabela 21. DecomposiçS(o da variância para um choque no preço 

ao at.acado CPSP, PA, PV:> CU) 

Mês; Produt.orCSP) AtacadoC SP) VarajoCSP) 

1 B2tB 47.2 0.0 
2 eO.7 2Q.4- Ot O 
3 76,2 22.B 1,0 
.(. 7B.1 20,9 1,0. 
S 78.3 20,1 1.6 
6 70,2. 1B.6 2,3 
7 80,S 17,.3 2,2 
9 90,4- 17,0 2.2 
9 Si ,1 16,8 2,1 

10 90.0 16,7 2.4-
11 B1.0 16.7 2,3 
12 90.0 16.0 2.2 
13 BO.1 17,6 2.3 
14 70,2 lB,4 2,4 
16 79.0 19.6 2.6 
16 . 7B.B 19,6 a,7 
17 78,6 18.6 a,9 
19 77.Q 1B.S 3.3 
19 77,9 1S.7 3,4 
20 77,0 18.7 3,4-
21 77,9 19.7 3,4-
aa 77,9 18.7 3,4 
23 77.0 1S.7 .3,4-
a4- 77,9 18.6 3.5 

Font.e: Dados da pasqui.sa 
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Tabela 22. Elast.icidades para uma variaçã:o no preço ao va,rejo 

CPSP, PA, PVJ. 

Mês Pr odut.or C SP) At..acadoC $P) VarejoCSP) 

1 0.000 0.000 1,000 
2 0,246 0,277 0,749 
:3 -0.011 0,195 0,478 ... -0.090 -0.037 0,263 
6 0.006 0,296 0,a90 
6 0,135 O. a21 0.400 
7 -0.316 -0.033 0,160 
e -0,199 -0,125 0,061. 
o -0.225 0.006 0,164 

10 0.076 -0,176 0.049 
11 -0,202 -0.094 0.067 
12 0.142 0.097 0.06Q 
13 -0.017 0.090 0,148 
14- -0.121 -0,127 -0.011 
16 -0,144 -O,16Q -0.047 
16 -0,154 -0,229 -0.037 
17 -0,127 -0.190 -0.119 
1a -0.062 ~0,243 -0,127 
10 -'-0,1,62 -0.167 -0.090 
20 -0.007 -0.097 -0.061 
21 -0.040 -0.044 0.009 
22 -0.029 -0.049 0.038 
23 0.016 -0.003 0.040 
24 0.000 -0.037 0.023 

Font..e: Dados da pesquisa 

Figura 16. Efeit..os de uma variaç~o no preço ao varejo CPSP.PA.PVP) 
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Tabola 23. DGcomposiç~o da. variã.nc:ia. pa.ra um choque no preço ao 

varejo CPSP. PA. PV:> C%) 

Mês Produt.orCSP) At.acadoCSP) VarejoCSP) 

l' 42,6 17,6 40.0 
a 66,6 8,6 24,0 
:3 73,5 6.6 20,0 
4- 76,0 6.6 17.6 
S 77.0 6,1 16.9 
6 77,6 6.7 16,9 
7 79,3 6,1 15,6 
9 78,6· 6.6 14,0' 
9 79,6 6.6 14.9 

10 78.8 6;7 14.6 
11 79.1 6,7 14.2 
12 79.0 7.2 13,8 
13 77.8 8.7 13,6 
14- 77,1 9,6 13.3 
16 76,9 9.9 13,3 
,16 76,9 9.8 13,3 
17 76.8 9,9 13,3 
la 76,6 10,0 13,4 
19 76,6 10,0 13;4 
20 76,7 10,0 13,3 
21 76,7 9,9 13,4-
22 76,8 9,9 13.3 
23 76,8 9,9 13,3 
24 76.9 9,9 13.2 



4.2.2. Mode~o B: At.acado são Paulo (PA)~ Varejo 

são Paulo (Pv) e Produtor Santa Catarina (PSC). 

resultados para a ordenação alt.ernat.iva CPV. PA 

PSC) s~o apresent.ados no apêndice. 

Um aument.o no preço ao atacado se transmit.e &m 

menor proporção para o varejo e numa proporção ainda menor para o 

produt.or em Sant..a Cat.arina. O aumento inicial li eliminado em 14 

meses no atacado e no varejo. e em 19 meses ao produtor . (Tabela 

24. Figura 16). 

Um aument.o no preço ao varejo em ~o Paulo se reduz à 

melade ·em 8 meses e vai sendo aI i mi nado. vol lando aos ni vei s 

iniciais em dois anos (Tabela 2~. Figura 17). A t..ransmiss~o para o 

at~cado é pouco maior que a metade e só após 5 meses. A parlir do 

6~ mês o aumento vai sendo eliminado e os preços t.ambém t.endem a 

volt.ar ao nivel inicial. 

o preço ao produt.or absol~ve lent.amente o aument.o no 

varejo. at.ingindo o maior percent.ual de t.ransmissão em 12 meses 

C6.6~. Ál&m disso. oe~eit..o sobre o preço ao produt.or Q um pouco 

mais persist.ente. pois ao l:~inal da dois anos os preços ainda 

.st.~o 2% maiores que o valor inicial. 

Aparentemente o aumento ao varejo seria repassado numa 

magnit.ude menor ao· produt.or. comparativament.e a ~o Paulo. já que 

a quant.idade o~art.ada em Sant.a Cat.arina não cresce a. pont.o de 

eliminar o aument.o inicial no período. Isso signi:fica que para 

obt. ... r part.e do aument.o de demand. no mercado de São Paulo, o 

produt.or de sant.a Catarina necessita de um preço maior. Ou seja. a 

margem de comercializaç~o se reduziria para este Est.ado. 

~ 
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Os valores da dQcomposiç~o da vari~ncia apresen~ados na 

Tabela 27, most.ram que a maior part.e das variaç~es no erro de 

prCilvisa:o do preço ao varejo ~ s~o doavida.s a inovaçêSes no preço ao 

at.acado no primeiro ano e em parcelas quase equivalent.es no 

segundo ano. 

Um aument.o no pr eço ao pr odut.or em Sant.a Ca t.ar i na é 

gradualmente eliminado durante o periodo de simulação (Tabela 28, 

Figura 18). Os valores novamente indicam que o aumen~o na 

quant.idade o~er~a.da em Santa Catarina. é mais lento do que em ~o 

Paulo. já que os valores das' auto-elasticidades diminuem mais 

lCiln~amentCil do que em São Paulo. 

Num primeiro momento o aument.o no preço ao produtor .de 

Santa Cat.arina não consegue ser repassado para os niveis de 

at.acado e varejo em São Paulo. Nos meses seguintes uma parcela do 

aumento é repassada t.anto para o atacado Ccerca de 5%) quanto para 

o varejo CSY.,· mas de ~orma mais lent.a). A parti r do g~ mês as 

el ast.i ci dades nos doi s ni vei s di mi nuem. o aumento nos preços ao 

produtor t.ende a aument.ar a.quant.idade o~ertada, e os aumentos ao 

at.acado G varejo tendem a reduzir a quan~idade demanda.da, levando 

à redução dos preços. que tendem a voltar aos niveis anteriores. 

inclusive porque a quantidade o~ertada em ~o Paulo ~a.mbém tende a 

crescer. 

A t.abela a9. com a decomposição da variância most.ra que 

à~medida em que o tempo passa, a maior parte da variãncia do erro 

de previs~o do preço ao produtor é devida à inovaç5es nos preços 

ao atacado Gil ao varCiljo, con~irmando o car~tar end6gano do preço ao 

produtor em Sant.a Catarina. 
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Tabela 24. ·Elast.icidades para uma variaç~o no preço ao atacado 

CPA. PV. PSC). 

1046$ At.acadoC SP) VarejoCSP) ProdutorCSC) 

1 1.000 0,669 0,061 
a 0.812 0.700 0,168 
3 0.475 0.422 0,197 
4- 0.246 0.247 0.219 
6 0.262 0.261 0,241 
6 0.33B, 0.300 0.266 
7 0,312 0,243 0,263 
8 0,21Q 0,217 0,242 
g 0.215 0,197 O,a17 

10 0.126 0,133 0.296 
11 0,122 0,149 O,a97 
12 0,106 0,106 0.263 
13 0,069 0,046. 0,210 
14- -0,066 -0,033 O,13Q 
16 -0,092 -0,063 0,118 
16 -0,069 -0,019 0,098 
17 -0.066 -0,018 0,060 
19 -0,063 -0.02Q 0.026 
1Q -0,096 -0,066 -0.004-
20 -0.116 -0,102 -0,04Q 
21 -0.086' -0,070 -0.060 
aa -0,066 -0,066 -0,050 
23 -0,049 -0.039 -0,074 
24 -0,076 -0.062 -0.091 

Font.e: Dados da pesquisa 

Figura. 16. Ef'eit.os de uma variaçi1il:o no preço ao at.acado CPA.PV,PSC) 
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Tabela 26. 

M6s 

1 
2 
3 ... 
6 
6 
7 
9 
g 

10 
11 
12 
13 
14 
1·6 
16 
17 
19 
1Q 
20 
21 
aa 
23 
24 

Decomposiç~o da variância para um choque no preço ao 

. at..acado <PA. PV, PSC) <~o 

At..acadoCSP) VarQjoCSP) Pr odut..or C PSC) 

100,0 0.0 0,0 
OS.1 1.0 0,0 
g6 t e 2,7 1,6 
04,4 2.6 3.1 
Q1,6 4.0 4.6 
97,7 7,7 4,e 
ge.3 Q,4 4,3 
96,1 10,2 4,7 
93,2 11,1 6,7 
9a,9 11,4- 6,9 
91.9 12,4- 6.9 
7Q.a 14-.6 6.3 
77.2 16,9 6,9 
76,1 16,6 7,4 
76.6 16,9 7.6 
74,9 17,6 7,6 
74.2 19,0 7,9 
74.0 19,1 7.0 
73.7 19,3 8,0 
73,6 18,6 S,O 
73.4- 19,6 a,l 
73,4 18.6 8.1 
73.4 18,6 9,0 
73.4- 18.6 8.0 

Font..Q: Dados da pesquisa 
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Tabela 26. Elast,icidades para uma variação no preço ao varejo 

. (PA. PV. PSC) 

Mês Ai:.acadoCPA) VarejoCPv) Produi:.orCPSC) 

1 0.000 1.000 0,084 
2 0,365 0,856 0,202 
3 0.289 0.617 0.236 
4. 0.007 0.391 0.260 
5 0,379 0.423 0,413 
6 0.631 0~773 0.488 
7 0,479 0,716 0,526 
e 0,359 0,678 0,662 
9 0,382 0.567 0.679 

10 0.239 0,467 0.466 
11 0,366 0,471 0,630 
12 0,667 0,468 0.655 
13 0,466 0.600 0.636 
14- 0,332 0.367 0.639 
16 0,263 0.2S1 0,593 
16 0,318 ·0.321 0,676 
17 0.300 0,267 -0,653 
18 0,179 0.178 O,497 
19 0.211 0.196 0,430 
ao 0,a06 0.182 0.416 
21 0.125 0,104 0.370 
22 0.077 0.077 0.309 
a3 0.076 0.079 0,266 
24 0,092 0,064 0.205 

Font.e: Dados da pGsquisa 

Figura 17. E~eit,os de uma variaç~o no preço ao varejo CPA.PV,PSC) 

~·""'r· 
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Tabela 27. 

Mês 

1 
a 
3 
4-
6 
6 
7 
e 
o 

10 
11 
12 
13 
14 
16· 
16 
1-7 
le 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Font.e: Dados 

Decomposiç~o da variância para um choque no preço ao 

varejo CPA, PV. PSC) CYo:> 

At.acadoCPA) VarajoCPv) Produt.orCPSC) 

67,0 43,0 0,0 
65,7 34,1 0,2 
66.6 34,1 0,3 
66.3 34.3 0,4 
64.Q 34.7 0,4-
61,6 37,9 0,5 
6B,Q 40,3 o,e 
67,4 41,6 1,1 
66,6 42,2 2,3 
64,6 43.1 2.3 

. 63,9 43,9 2,4-
62.6 -44.4 3.1 
60.9 46,2 4.0 
4Q.S .46,4 4- t e 
40,4 46,6 6.0 
48,8 46,9 6 t 3 
48.4.- 46,1 6,6 
48.2 46.1 6,7 
48.0 46.1 6.8 
48,0 46.0 6.0 
48,0 46,0 6,0 
48,0 46.9 6.1 
48.0 46.9 6,1 
48,1 45,9 6,0 

da pesquisa 
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Tabela 28.Elas~icidadas para uma variaç~o no preço ao produ~or 

San~a Ca~arina (PA. PV. PSC) 

Mês At..acadoCPAJ VarejoCPV:> Produ't..orCPSC) 

1 0.000 0.000 1. 000 
a -0.023 -0.162 0.752 
3 0.509 0.084 0.813 
4 0.530 0.131 0.703 
5 0.545 0.126 0.728 
6 0.34a 0.159 0.696 
7 0.057 0.234 0.640 
e 0.334 0.291 0.582 
9 0.538 0.502 0.546 

10 0.140 0.144 0.499 
11 0.217 0.165 0.286 
12 0.413 0.423 0.536 
13 0.460 0.490 0.466 
14- 0.420 0.450 0.499 
16 0.211 0.279 0.369 
16 0.217 0.261 0.280 
17 0.276 0.246 0.273 
19 0.162 0.239 0.293 
10 0.lQ3 0.230 0.255 
20 0.228 0.249 0.218 
21 0.047 0.107 0.196 
22 0.018 0.025 0.097 
23 0.056 0.044 0.162 
24 0.040 0.048 0.092 

Font..e: Dados da pesquisa 

Figura 19. Efei~os de uma variaç~o no preço ao produt..or 

(PÁ. PV. PSC) 

12~----~------------------~-------------------------' 
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Tab4liilla 29. Decomposição da variância para um choque no preço ao 

produtor (PA, PV. PSC) (%) 

Mês AtacadoCP,A) Varejo(PV) Pr odutor C PSC) 

1 2,2 1,4 96,4 
2 13,7 6.2 81,1 
3 1Q,6 7.1 73.3 
4 24,6 9.6 66,9 
6 27,6 12.9 69.6 
6 2Q,Q 17,0 63.1 
7 31,3 20,6 49,1 
S 31,6 24.1 44.3 
9 31.2 27.2 ·41,5 

10 33.a 27,8 39.0 
11 36.2 29,1 36,7 
12 34,8 31,6 3:3,6 
13 34,1 3:3,8 3Z,1 
14 32,7 36,1 31,2 
16 31.7 39.0 30.:3 
16 30,8 39,8 29,4-
17 . a9,9 41,4 28~7 
la 29.1 4a.6 aa,3 
19 28,5 43,5 28.0 
20 '28,0 44.a 27,8 
21 27.7 44.9 27.5 
22 27,6 46.2 27,3 
23 27.5 45,4- 27,1 
24- 27.6 45,6 26,9 

~onte: Dados da pesquisa 

4.~.3. Modelo C. Preco recebido pelos export.adores (PX), e 

precos rE!cebidos ,pelos produt.ores em são Paulo de 

Boi Gordo (BSP), Frango (PSP) e Milho (MSP). 

Segundo os sent.idos de causalidade encon~rados, as 

variáveis ~oram ordenadas da seguint.e ~orma: export.ação,CPX), boi 

CBSP). f'rango (PSP) e milho (M$?). 

o preço de export.ação se comport.a como uma variável 

exógena de caráter oscilat.6rio Cap6s 10 - 12 meses o choque muda 

do sinal). No mercado in~erno os choques dos praços de export,ação 

t.êm ·impor~an~es ref'lexos desest.abilizadores, par~icularmen~G no 

mercado de milho. 

Um aument.ó no preço recebido pelos e:<port.adores num 
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dot..er mi nado mõs. vai SIlO rodu:zindo at..é sor eliminado em 6 

meses. Ap6s est...9 perlodo .. as aut.o-elast.icidades se t.ornam 

negat..iva.s. ou seja, os preços de eXpor-t.açã:o passam a. um pat..ama.r 

'1nf'erior àquele vigent..e ant.es do aumant..o. Provavelment.e os 

produt..ores 'mercado inl.erno e ext..erno) respondem ao aument.o no 

preço de export.aç~o aument.ando a quantidade of'ertada para o 

mercado ext..erno e como result.ado. os preços diminuem 'Tabela 30. 

Figura. 19). 

A celast.icidade de impact.o de um aument.o no preço de 

exportação sobre o preço de f'rango ao produtor é de 1.2 e. no 

segundo mês, o aumento é ainda maior '1,4). Aparantament..e ocorre 

um aumento naquant.idade ofertada. porque nos meses posteriores 

tornar ao 

preço inicial ap6s 11 meses. A of'ert.a deva ent~o diminuir. pois 

as elast.icidades v~o se tornando menores. em t..ermos absolutos. No 

f'inal do periodo de simulaçã":o a elast.icidade cruzada de 

t.ransmiss~o de preços do preço de exportação para o preço ao 

produtor' é -0,497. 

A elasticidade cruzada da impact.o do preço de exportação 

para o preço do boi gordo é da ordem de -0,281. Nos quatro meses 

seguintes o preço do boi aumenta numa pr opor ção menor que o 

aumento que 

menores do que a unidade. 

Considerando que o preço do 1'rango no mercado int.erno 

aumenta. a relação entre os preços de 1'rango e boi deve se 

alterar a nivel de varejo em f'avor do boi, levando os 

consumi dor es a demandar maior quantidade de carne bovina. 

deslocando a demanda por esta carne. o que result.a na elevação 

aQ 



dos preços do boi. 

o aumen~o na o~er~a de ~rango. leva à reduç~o nos 

preços. alterando a relação boi/~rango desta vez em ~avor do 

f"rango. que vai récupéra.ndo o consumo. A mudança nos preços 

relat.ivos parece ret.rair a demanda por carne bovina e os preços 

Caem. No ~ i na.l do per i odo de si mul açS:o o pr eço do boi es~á Q% 

1n~érior ao preço an~es do aumen~o. 

o preço do milho crosce no inicio Q depois cai 

int.ensamen~e chegando a se ~or nar 30% 1n~erior ao preço 

inicial após 14 meses. A par 'li r des'le .pon'lo o valor da 

elasticidade diminui em termos absolutos ~inalizando o periodo de 

simula.ç~o com· queda de 6%. 

o comportamento das elast.icidades para o milho 

t.eoricamente sã:o inconsist.ent.es~ pois se a produçã:o de frangos 

'lende a aument.ar, deve deslocar para a direit.a a demanda de milho 

e elevar os preços. Uma Gxplicaç~o possivel pode ser a ~requent.G 

in'lervenç~o do governo no mercado do milho pela liberaç~o 

dos estoques e/ou import.aç~o do produt.o, que pode result.ar 

num decréscimo maior que o des~jado. Out.ro fat.or é que à medida em 

que a o~er'la de f'rango se re'lrai, desloca a demanda por milho, 

cont.ribuindo para. a queda nos preços. Out.ra hipót.ese possivel ~ de 

inconsist.~ncia dos dados. 

Analisando a decomposiç~o da variância (Tabela 31) 

observa-se que a maior part.e dos erros de previs~o de PX é 

devida à inovaç5es nos próprios preços, mas que a part.ir do 

9~ A. mr::s. en'lre ao e 30% dest.a variaçã:o s~o devidas à inovaç5es 

no preço ao produt.or. No en'lanto, parece licit.o concluir que PX 

seja uma. variável ex6gena no modelo. 
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• 
Tabela 30. El as t.. i cidades para uma variação no preço de 

export.aç~o CPX. BSP. PSP. MSP) 

Mês Export..açãoCPX) Boi C BSP) FrangoCPSP) Mi1 hoC MSP) 

1 1.000 -0.281 1.200 0.330 
2 0.700 0.161 1.408 0.329 
:3 0.361 0.326 0.81Q -0.681 
4- 0.360 0.384 0.60B -1.024 
6 0.143 0.964 0.OQ7 -0.716 
6 O.laO 0.668 -0.164 -1.630 
7 -0.001 0.067 -0.466 -1.441 
8 -0.542 -0.709 -0.699 -1.324-
O -0.S07 -1.1Ql -1.107 -1.924 

10 -0.913 -1.496 -1.530 -2.222 
11 -0.880 -1. 418 -2.024- -2.124 
12 -0.836 -1.292 -1.359 -2.201 
13 -0.673 -O.BOO -0.S90 -2.639 
14 -0.688 -0.482 -0.226 -3.067 
16 -0.625 -0.693 -0.667 -2.940 
16 -0.518 -0.401 -0.659 -2.004-
17 -0.40B -0.322 -0.193 -1.694-
18 -0.423 -0.284 0.135 -0.725 
10 -0.665 -0.,188 -0.106 -0.279 
20 -0.687 -0.177 -0.287 -0.016 
21 -0.482 -0.420 -0.682 -0.287 
22 -0.577 -0.781 -0.900 -0.574-
23 -0.656 -0.852 -0.592 -0.397 
24- -0.623 -0.939 -0.497 -0.519 

Font.e: Dados da pesquisa 

Figura 19. Ef'ei los de uma var i ação no pr eço de expor t.ação C PX • 

BSP. PSP. M$P) 

15r-~~------------------------------------------~ 
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Tabela 31. Decomposiçâ:o da variã.ncia para um choque no preço de 

expor t...ação C PX • BSP, PSP. M$P) C%) 

Mês Export...açâ:oCPX) BoiCBSP) FrangoCPSP) MilhoCMSP) 

1 100,0 0,0 0,0 0,0 
2 SO,2 0,0 13,5 _6,3 
3 76.9 2.4 12.2 9.6 
4- 77.3 2,S 11,9 8,0 
5 72.9 6,1 11,3 9,7 
6 70.0 7,4- 12.1 10.5 
7 e8.9 8.1 12.6 10.4-
S· 71.1 7.2 12.5 9,2 
9 70,5 5.3 17,6 6.6 

10 6Q.2 4,1 20.3 6,4-
11 69.1 4.6 20,6 5,8 
12 66,7 6,1 22.6 6,6 
13 64,8 6.6 23.1 6,6 
14- 6Q.6 11.7 23,1 E?7 
15 56,2 14-,2 23,7 5,9 
16 62,6 17,6 24.0 6 t G 
17 49,9 19.6 24.6 6.9 
19 48.1 20.7 26,6 6,6 
19 47.5 20.2 26.9 5.4 
20 -47.3 19,4- 29,a 6.1 
21 47.1 19.1 28,9 4.9 
22 46,9 20.0 28,3 4.8 
23 47,4 20,2 27,8 4.6 
24 47.6 21,0 26,9 4.5 

Font...e: Dados da pesquisa 

ap6s o choque, no que é de cert...a forma acompanhado pelo preço do 

frango e, em menor grau. pelo preço do milho. 

Um choque no preço de boi gordo vai se reduzindo nos 13 

quando os preços SôQ t.ornam 6% inf'Qriorgs;: ao 

valor anterior ao aumento. A par~ir do 14~ ê há lt. â 'a '" m s. a ar n nc~ 

de sinal (Tabela 32. Figura 20). 

Quando o preço do boi aument.a. deve aument.ar a 

quant.idade of'ert.ada de animais para abat.e reduzindo 

gradat.ivament.e os preços. O preço do frango t.ambém cresce, mas 

numa proporç~o .menor inicialment.e (4,6"'':>. De f'orma geral as 



Tabela 32. Elas~icidades para uma" variaç~o no preço de boi 

gordo CPX. aS?, PSP. MSP) 

Mês Expor~ação(PX) Boi e BSP) Fr angoC ?SP) MilhoCMSP) 

1 0.000 1.000 0.461 0.149 
2 0.010 0.6BO 0.093 0.:3:36 
:3 0.196 0.621 0.:34.-3 0.793 
4- -0.102 0.61G· 0.4:39 0.666 
6 0.264.- 0.762 1.066 -0.263 
6 -0.180 0.631 0.74-3 -0.118 
7 -0.126 0.:310 -0.044.- -0.119 
9 -0.027 0.129 -0.599 -0.336 

" -0.056 -0.173 -0.B16 -0.160 
10 0.064- -0.167 -0.609 -0.032 
11 0.261 -0.371 -0.108 0.007 
12 0.274 -0.347 -0.105 0.010 

"1:3 0.358 -0.527 -0.294 -0.232 
14 0.702 -0.003 0.166 0.091 
15 0.573 O.sag 0.B68 1.067 
16 0.692 0.~49 1.113 0.702 
17 0.622 0.620 0.726 0.846 
19 0.619 1.007 0.687 1.008 
19 ·0.269 1.302 0.761 1.0B6 
20 0.165 0.449 0.693 1.059 
21 -.O.lBO -0.226 -0.119 0.960 
22 -0.485 -0.432 -0.641 0.464 
23 -0.397 -0.499 -0.760 -0.452 
24 -0.477 -0.888 -0.739 -0.780 

FQnt.e: Dados da pesquisa 

Figura 20. Ef"&i~os de uma. va.ria.ç;ro no preço de boi gordo CPX. BSP, 

PSP.· M$P) 

15r-----------------------------------------------~ -PX 
.... 

1 
BSP 

E3 

0.5 
PSP 

• 
MS? 

-0.5 

-1~--~------------------------------------------~ 1 .3 5 7 9 11 1.3 15 17 19 21 23 
2 4 6 a 10 12 14 16 18 20 22 24 
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elaslicid~des cruzadas do boi para o ~rango acompanham as mudanças 

de sinal das aulo-elas~icidades do boi gordo. 

A variaç~o nos preços de boi Q ~rango ao longo do ~Gmpo 

deve ler origem no mecanismo de ajustamento de o~ertas. demandas e 

preços relalivos eou seja, o mercado). A queda nos preço de boi e 

f'rango no primeiro ano .sugere aumento na quanlidade ofertada das 

duas carnes Caliado à relraç~o no consumo, pela subslituiç~o por 

ou~ras ~on~es de proleina). 

o preço de boi varia proporcionalmenle mais do que o de 

f'rango e de forma um pouco mais lenta. talvez porque a oferla de 

~rango mude co~ maior rapidez. 

o preço de milho varia no mesmo sentido que os preços de 

boi e fr ango. 

Analisando a decomposição da variância CTabela 33). vê-se 

que nos a primeiros meses, a maior parcela do erro de previsgo do 

• 
prêço de boi gordo sQ·deve a inov~ç~es em seus próprios preços, Q 

que. à medida em que o tempo passa. i novaçeses no pr aço de 

exporlaç~o e ao produlor de frango. são responsáveis por maior 

parce! a do erro. 

Os valores das elasticidades para um choque no preço ao 

produtor de frango se encontram na Tabela 34. Figura 21. Se o 

preço de frango aumenlar 10% num determinado mês. no mês seguin~e 

o aumenlo passa para 13~. mas é eliminado no 4~mês. Segundo estes 

resul~ados. a o~erta de ~rango seria relativamenle elástica porque 

aum&n~aria a qua.ntidade o:f&rtada num prazo baslanlG curto G de 

forma mais que proporcional. Após quase um ano. a oferta se reduz 

o su~icienle para iniciar a reverç~o da tendência de queda. Pela 

decomposição da variância (Tabela 35). vemos que a maior parcela 
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Tabela 33. Decomposiç~o da variância para Um choque no preço de 
. boi gordo CPX • BSP, PSP, M$P) C~..) 

Mês Export.a.çl1íoCPX) Boi C BSP) FrangoCPSP) Mi 1 hoC MSP) 

1 5,7 94,3 0,0 0,0 
2 4.9 80,8 4.8 9,5 
3 7,6 75,4 4,4 12.6 
4- 10.6 72.3 3.7 13,4 
6 23.9 59.7 2,9 13.5 
6 26.4- 68,6 3,1 11,9 
7 25.4- 58.2 4,8 11.6 
8 29,1 51,0 9,0 10,9 
9 35,8 37.8 18.1 8.3 

10 4:3,0 29.1 22,6 6,:3 
11 47.9 24.3 22,2 6.7 
12 61.1 22,3 21.6 6,1 
13 60.9 22.6 21,7 4.9 
1.4 61.2 22,2 21.6 6.0 
16 60,0 24,9 20.1 6.0 
16 47,6 27,3 10.3 6,0 
17 46,6 29 •. 1 19,2 7,1 
19 43.0 31.4 18,7 6.0 
19 39,4 36.6 ·17.9 6,3 
20 39,4 36,4- 1B.6 6,6 
21 39.4 36,0 lB,8 6.B 
22 39.0 35,5 lB,5 7.0 
23 39,0 34.6 18.a 7,7 
24- 39.0 35.1 18.7 7.2 

Font.e: Dados da pesquisa 

do erro de previsão dos preço de frango, se deve a inovaç~es no 

preço de export.aç~o. O preç~ de milho t.em comport.ament.o semelhant.e 

ao caso do choque em PX. As elast.icidades se t.ornam f'ort.ement.e 

negat.ivas. 

Um aument.o de 10% no preço de milho num det.erminado mês 

se reduz a apenas 3.76% no mês seguint.e e diminui ainda mais at.é 

o 17~ mês. onde o preço se ~orna 12.93% inferior ao preço inicial 

C Tabela 36, Figura 22). Aument.os no preço do gr~o s~o 

rapidament.e eliminados com muit.a oscil.açl1ío nos valores e sinais 

das elast.icidades. No final do periodo de simulação. os preços de 

milho est.~o em al~a. 



Tab$la 34. Elas~icidadGs para uma variaç~o no prGço dG ~rango CPX. 

1 
2 
:3 
4-

'S 
6 
7 
a 
o 

10 
11 
12 
13 
14-
16 
16 
17 
1a 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

BS? • PS? • M$P) 

Export.açã;:oCPX) 

0.000 
0.646 
0.107 

-0.134 
0.093 

-0.239 
-0.172 
-0.263 
-0.769 
-0.796 
-0.630 
-0.949 
-0.666 
-0.769 
-0.790 
-0.763 
-0.792 
-0.906 
-0.834 
-0.960 
-0.673 
-0.457 
-0.418 
-0.266 

Fonte: Dados da pesquisa 

BoiCSP) 

0.000 
-0.416 
0.174-
0.062 

-0.217 
-0.249 
-0.438 
-0.769 
-1.372 
-1.433 
-0.999 
-0.771 
-0.746 
-0.246 
-0.112 
-0.446 
-0.647 
-0.657 
-0.'696 
-0.90B 
-0.619 
-0.405 
-0.848 
-0.830 

F'rangoCSP) 

1.000 
1. 312 
0.712 

-0.313 
-0.769 
-0.996 
-0.Q62 
-0.614-
-0.Q13 
-1.200 
-1.297 
-0.931 
-0.687 
-0.492 
-0.366 
-0.620 
-0.3B2 
-0.073 
-0.241 
-0.644 
-0.866 
-0.868 
-0.605 
-0.261 

MilhoCSP) 

-0.246 
-1.la9 
-1.190 
-1.997 
-1.597 
-1.358 
-1. 70S 
-1.732 
-1.a05 
-2.179 
-2.122 
-1.799 
-1.0Q5 
-2.022 
-2.090 
-1.710 
-1.001 
-0.718 
-0.9S8 
-1.134 
-0.797 
-0.965 
-1.148 
-0.791 

Figura 21. Efeitos de uma variação no preço de frango CPX. BSP, 

PSP. }..{SP) 
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A análise da decomposição da variância (Tabela 37) 

comprova o caráter and6geno do milho. evidenciando t..a.mbém que 

mais dQ 50% do erro de previs:lJi:o do prQço dê milho se davG a. 

inovaç~es no preço de export..ação e 30% por inovações no preço de 

frango. 

Tabela. 35. Decomposiç~o da variância para. um choque no praço da 

f'rango (PX. BSP, PSP, M$P) C%) 

~s Export..açãoCPX) Boi C BSP) Fr angoC PSP) M.i 1 hoC M$P) 

1 ·62,2 11,9 26,9 0,0 
2 63,9 5,4 30,4- 0,3 
a 63,0 6~B 29,7 0,5 
4- 60,1 9,3 26,8 3.8 
5 47,7 22,8 25,0 4.5 
6 41,9 26,5 27,2 4.6 
7 40,1 24.2 29,6 6.1 
e 40.2 26,6 28.6 6.6 
9 40.8 26,6 26.7 6.0 

10 44.9 23.9 26,0 5,2 
11 51.6 18.8 24,4- 5.2 
12 53.3 17.0 23,9 5.9 
13 53.9 16,7 23,6 5.8 
14 53,6 16.7 23.9 5,8 
15 52,1 19~8 22.9 6,2 
16 49.2 22,3 21,7 6,8 
17 47.7 . a3,e al.a 7.5 
19 46.7 24,8 20.7 7.8 
19 45.7 26.3 20,.4 7.6 
20 44,8 27,3 20,5 7.4-
al 44,9 26,7 a1.2 7.2 
aa 45·,1 a6.6 21.4 7,0 
23 44.a 27,3 al.l 7,4 
24 43,6 28,3 aO,7 7,4-

Font.a: Dados da. pasquis:a. 



Tabela 36. Elast.icidades para uma variaç~o no preço de milho 

(PX. BSP. PSP. MSP) 

Mês Export.açãoCPX) BoieSP) FrangoCSP) MilhoCSP) 

1 0.000 0.000 0.000 1.000 
a 0.356 -0.470 0.137 0.376 
3 0.258 -0.394- 0.119 -0.039 
4- 0.036 0.332 0.524- 0.090 
6. 0.239 0.636 0.384- -0.126 
a 0.196 -0.02S 0.262 -0.079 
7 -0.013 0.109 -0.500 -0.128 
B 0.048 0.267 0.006 -0.046 
g 0.029 0.164- 0.491 0.022 

10 -0.288 -0.173 0.292 -0.257 
11 -0.177 -0.314- -0.566 -0.631 
12 -0.264 --0.116 -0.567 -0.268 
13 -0.236 -0.160 -0.290 -0.897 
14 -0.328 -0.20S -0.126 -0.843 
15 -0.326 -0.2ge -0.474- -0.757 
16 -0.286 -o .. 627 -0.623 -1.104-
17 -0.270 -0.649 -0.592 -1.293 
19 -0.112 -0.22S -0.420 -0.466 
19 -0.110 -0.040 0.020 0.179 
20 0.026 -0.360 0.004 -0.169 
21 -0.023 -0.336 -0.066 -0.286 
22 0.104 0.394- 0.097 0.108 
23 0.069 0.611 0.547 0.315 
24 0.005 -0.024 0.320 0.137 

Font.e: 

Figura 22: Efeit.os de uma variação no preço de milho epx. BS?, 

psp, M$P) 

1Sr-------------------------~--------------------_, 

-15~--------------------~------------------------~ 1 .3 5 7 9 11 1 .3 1 5 1 7 19 21 23 
2 4 6 6 10 12 "14 16 16 20 22 24 
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Tabela 37. Decompos:iç~o da variância para um choque no preço da 

milho CPX, BSP, PSP. M$P) CY..) 

N~s Export..aç~oCPX) Boi C BSP) FrangoCPSP) MilhoCMSP) 

1 9,9 2,6 3,3 84.2 
2 9.3 7.6 37,9 45.3 
3 15.2 22.8 39.0 23,6 
4 21.4 17.2 48,3 13.1 
5 22.0 14,4 53.0 10'.6 
6 33,5 10.9 47 t 7 7.9 
7 37,6 8,6 47,7 6.2 
8 39,3 7,7 47.8 6.2 
9 44.4 6,2 45.4 4,0 

10 48,6 4- t B 43.4 3,3 
11 60,6 4.0 42,0 3.6 
12 63,3 3,4 40,1 3,2 
13 66.9 2,0 37,3 3,0 
14 60.2 2,4- 34-.2 4,2 
16 60,2 3,9 31,9 4.1 
16 69.6 4,2 31,2 6,0 
17 '68.8 4.9 30,1 6,2 
1B 68,0 6,'0 29,7 6,3 
10 66,8 7,4. a9,6 6,2 
20 66.6 B,6 . 29.7 6,1 
21 64.7 0,6 a9,6 6,1 
22 54,5 0.7 2Q,S 6.0 
23 54.0 9.9 30.1 6.0 
24 53.5 10.5 30,1 5,9 

Font.e: Dados: da pesquisa 



5. CONCLUSÕES 

A. EvoluçÃo da avicul~~a 

Na descriç~o do mercado de ~ràngo re~ra~ada no capi~ulo 

1. vimos que a avicul ~ura de cor~e se apresen~a como uma 

a~ividade cons~i~uida por várias e~apas encadeadas e depGnden~es, 

começando paI a seleç~o genét.ica da linhagens de aves a~é a. 

criaç~o de ~rangos para abat.e. o desenvolviment.o da 

a.~ividadQ se deu nos moldQs da avicul~ura out.r os pai ses 

como os Est.ados Unidos, de onde provêm a maioria das linhagens 

cr i adas no Br a.si 1 , bem como a. ~ecnologia u~ilizada nas várias 

etapas. 

A me~a da avicul~ura na ~ase de criação é a e~iciéncia. 

técnica, medida at.ravés de parâmet.ros de~inidos que. numa fase 

mais recent.e, in~luem dire~ament.e no preço recebido pelos 

avicul~ores sob int.egraç~o. 

Como result.ado. a produção cresceu 16.16% ao ano ent.re 

1970 e 1988. ao mesmo t.empo em que os pr eços r eai s r ecebi dos 

pelos produ~ores foram decrescent.es. A avicul~ura SQ apresent.a 

como um set.or de elast.icidade de ofert.a relat.ivament.e alt.a e que 

ob~eve ganhos da produt.i vi dade. 

As raçelas e. principalmen~e. O milho. t.em papel 

f'undamGnt.al para. a avicul~ura GIm f'unç~o de sua import.~ncia no 



cus~o de produç~o. A produç~o de milho cresceu cerca de 3,7% a.a. 

en~re 1973 e 1989. enquan~o a produção av1cola cresceu 16.16% 

a.a. no mesmo pra>r1odo. 

No período analisado o governo desempenhou o impor~an~e 

papel de interventor no mercado do milho. buscando 

alt.as acent.uadas dos pre~os at.ravés da venda de seus 

impedir 

est.oques 

e/ou import.aç5es. alóm de proibir a export.aç~o do gr~o como 

proteção para o set.or de carnes. Est.a at.itude, além de acarretar 

distorç~es no mercado. deve cont.ribuir para a relat.iva est.agnaç~o 

da áreà de plant.io de milho no Brasil. 

A indús~ria se desenvolveu ~avorecida pela evolução da 

pr.oduçã:o. da indús~ria do ~rio e da mudança de comport.ament.o dos 

consumi dores que passaram a pre~erir aves abat.idas e limpas. A 

t.endência t.em sido de concent.rar os abat.es em est.abeleciment.os 

maiores. mais modernos e aut.omatizados, cont.ribuindo para a 

melhoria sanit.ária do produt.o. 

A int.egração vert.ical entre indústria e produção cresceu 

acentuadamente predominando na maioria dos estados produ~ores. 

redução do risco para ambas as partes, 

indús~ria e insumos para o produtor. 

relaç5es entre os dois segment.os. 

garantindo produt.o para a 

tornando mais est.reitas as 

O canal da comercialização mais ~raquente é aquele que 

liga. diret.ament.e o produt.or à. indúst.ria e est.a ao varejo. num 

sistema pr6prio de dist.ribuição. 

Dado o custo do armazenamento a ~rio e a t.endência a 

queda nos preços reais. tem havido uma pre~erência por evitar os 

est.oques e aument.ar a rot.atividade do produt.o. 
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9 consumo brasileiro cresceu em função do aumen'lo da 

produç~o Q decréscimo do preço da carne de :frango f'ren'le às 

demais carnes e :fren'le ao salário mini mo. Comparando com o 

consumo per capit..a em out..ros palses', const..at..a-se o pot..encial de 

cresciment..o do consumo no Brasil. principalment..e quando a renda 

per capit..a no pais se recuperar. ê diminuir a desigualdade de 

sua dist..ribuiç~o. part..icularment..e depriment..es dos últ..imos 10 anos. 

A·part.ir d~ 1975, O Brasil se t..ornou expor'lador de carne 

de frango conquist..ando"e man'lendo a posiçã~ de segundo mai or 

export..ador mundial at..é 1Q96. Os subsidios à.s export..açe>es 

americanas e ~rancesas principalment..e, ent..re out..ros f'at..ores. 

di:ficult..aram as export..ações brasileiras nos últ..imos anos. 

B. Comportamento dos preços internos 

As análises de sent..ido de causalidade most..ram que os 

preços ao produ.t..or em ~o Paulo s~o inf"ormat..ivos para os preços 

ao at..acad~ e ao varejo, 

para o preço ao produt.or em 

que por sua vez, 

Sant.a Catarina. 

são informativos 

Pelas "análises "dos choques. aument..os de preços em 

qual quer dos ni vei s de mer cado (produtor. at.acado e varejo) em 

Slii:o Paulo. são repassados em menor proporção para os demais niveis 

e acabam sendo prat..icament..e eliminados num prazo máximo de 19 

meses. 

A produção parece responder ao aument..o de pl~eço 

aument..ando a quanti dade ofert..ada de tal forma que os 

preços diminuem desaparecendo o aument..o inicial. A vol t..a mai 5 

rápida dos preços ao seu nivel inicial. que se verif'ica em Siío 

Paulo pode ser, em parte. proveniente da presença de 
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produ~orêS marginais qUê 56 par~icipam da produç~o quando os 

preços s~o mais atrativos. 

o mesmo ret.orno de preços ao ni vel inicial acon~ece 

para o modelo envolvendo os preços ao at.acado e varejo em ~o 

Paulo e o preço ao produt.or em San~a Catarina. Mas neste caso 

a vol ta ao ni vel i ni ci aI é mai s I en~a. i ndi cando que onde a 

produç~o é mais int.egrada O cont.role na o~ert.a é maior. O preço 

ao produt.or nest.e Est.ado se most.rou t.ipicament.e end6geno no 

modelo. enquanto o preço ao produ~or em ~o Paulo se caracterizou 

como variável exõgena. 

As elast.icidades de t.ransmissã:o s~o sempre in1"eriores à 

unidade. o que signif'ica que o set.or da comercializaç~o nãto t.em 

contribuido para instabilidada de preços e rendas <produt.or e 

consumi dor) . Assi m. sob esta aspect.o. 

cont.role do governo sobre o set...or. 

nã:o há ra.z~o para haver 

c. Int...egraçio com out.ros mercados 

o passo seguint.e f" oi analisar as relações ent...re os 

preços de f'rango ao produt.or em Sã:o Paulo e os preços de boi 

gordo e milho naquele est...ado além do preço recebido pelos 

expor~adores brasileiros. 

A análise do sentido de causalidade indicou que o preço 

de export.aç~o é inf'ormativo para os preços de milho; o preço doa 

boi gordo é inf'ormativo para o milho e o preço de ~rango t.ambém é 

inf'ormativo para os preços de milho e port...ant...o o gr~o é uma 

variável essencialment.e end6gena nest...e modelo. A um maior nivel de 

signif'icância. identif'icam-se os sent.idos de causalidade do preço 

de export...aç~o para o f'rango. do milho para o f'rango e dest...e para o 

103 



boi. 

o preço de export..aç~o se most..ra como .variável exógena ao 

G com Q~Qi~os dQses~abilizadores 

sobre os damais marcados considerados. O preço de boi gordo ngo se 

apresent.ou i nformat.i vo ·para o preço de fra.ngo como supost.o. No 

en~an~o, as alas~icidades cruzadas en~rQ boi o ~rango apresen~aram 

sinais consist.ent..es com a t..eoria, indicando que os preços dest..es 

produ~os ~ende a variar no mesmo sen~ido, mesmo a nivel de 

produt..or. 

o preço de frango ao produt..or quando considerado em 

conjunt.o com os preços de export..ação, de boi e de milho. pode ser 

carac~erizado como end6geno e bas~an~e dapenden~e~ par~icularmen~e 

dos preços externos. 

A mesma car act..er í st..i ca de compor t.ament..o end6geno f"oi 

apresent.ado pelo milho. com import..ant.e influência do mercado 

externo de No ent..an~o. os valores sinais 

elas~icidadoas cruzada.s mui~a.s 

Uma hi p6~ese . para esparado.

dis~orç5as varif'icadas no 

vazas cor r asponder am 

est.e compor~amant..o seriam 

Mêrcado milho 

int.ervenç6es no mercado ou mesmo a inconsist.ência dos dados .. 

das 

ao 

as 

por 

Os result..ados dest.e t.rabalho est..ão 1 agi cament.e 

condi ci onados aos dados ut.i 1 i zados • que por sua vez r ai' 1 e~eM uma 

de~arminada realida.da da marca.do no pariodo analisado. 

A produção ainda t.em po"t.encial para crescer, dado o 

consumo ralat.ivamen~e baixo no Brasil qua poda $lar increment..ado 

por aument.os de renda e ~ambém pela possibilidade de reconquis~a 

da espaço no msrcado in~Grnacional. 

Se um ou mais fat.ores deslocadores da demanda ipt..erna 
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e/ou ext...erna. fa.voreceram o 'consumo, os result.ados da pesquisa 

most.ram que a avicult.ura t.enderá a responder a aument.os de preços 

procurando aument.ar a produç~o. Deve chegar um moment.o em qUG os 

ganhos reais de produt.ividade t.endem a ser ext..remament.e reduzidos, 

e os preços dos insumos 

competi tivi dada do produt.o. 

a se t.ornarem det.erminant.es da 

A quest.ão do mi 1 ho dever á se tor nar 

mais important.e e o mecanismo de ajustament.o ent.re os mercados 

considerados deverá mudar na medida em que a estrut.ura de cada 

mercado se altere. 
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Tabela 39. Elast.icidadas para uma. variação no preço ao produt.or 

CPSP, PV. PA). 

M~s Produt.or CPSP:> VarGljo CPV:> At.acado (PA:> 

1 1.000 0.509 0.766 
2 1.076 0.871 0.926 
3 0.933 0.769 0.767 
4 0.f.?74 0.593 0.493 
6 0.499 0.451 0.337 
6 0.646 0.461 0.482 
7 0.641 0.490 0.491 
8 0.370 0.379 0.331 
9 0.350 0.255 0.215 

10 0.250 0.224 0.180 
11 0.281 0.286 0.229 
12 0.268 0.301 0.324 
13 0.226 0.226 0.248 
14 0.128 0.122 0.117 
16 0.074 0;065 0.057 
16 0.023 0.064 0.041 
17 -0.057 0.008 -0.012 
18 -0.109 -0.069 -0.054 
19 -0.118 -0.101 -0.094 
20 -0.112 -0.100 -0.094 
21 -0.119 -0.083 -0.084 
22 -0.132 -0.093 -0.091 
23 -0.162 -0.124 -0.121 
24 -0.156 -0.161 -0.141 

Font.e: Dados da pesquisa 

Figura 23. Ef"eit.os de uma variação no preço ao produt.or CPSP. PV. 

PA:> 
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Tabela 39. Elas"ticidades para uma variaçã:o no preço ao varejo 

C PSP • PV. P A:> • 

M~s Produ"tor CPSP) Varejo CPv) A"tacado 

1 0.000 1.000 0.663 
2 0.259 0.669 0.478 
3 -0.107 0.237 0.150 
4- -0.074 0.029 -0.059 
6 0.048 0.173 0.270 
6 0.046 0.224 0.221 
7 -0.366 -0.050 -0.077 
a -0.253 -0.107 -0.174 
9 -0.236 0.039 0.004 

10 0.062 -0.046 -0.196 
11 -0.223 -0.029 -0.145 
12 -0.039 -0.109 -0.098 
13 -0.107 -0.137 -0.166 
14 -0.200 -0.196 -0.283 
16 -0.148 -0.123 -0.184 
16 -0.130 -0.049 -0.191 
17 -0.147 -0.141 -0.217 
18 -0.076 -0.166 -0.2.77 
19 -0.086 -0.076 -0.127 
20 0.041 -0.017 -0.050 
21 0.021 0.017 -0.007 
22 -0.004 0.052 0.011 
23 0.056 0.073 0.041 
24 0.049 0.070 0.02.4 

Font.e: Dados da pesquisa 

Figura 24. Efeit.os de uma variação no preço ao varejo CPSP. 

PA:> 
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Ta.bela 40. Elast.icidadGs para uma variaç~o no preço ao al.acado 

(PSP. PV. PA). 

Mês Produl.or (P$?) Varejo CPV:> Al.acado 

1 0.000 0.000 1.000 
2 0.019 -0.120 0.304 
3 -0.146 -0.364 -0.068 
4 0.024 -0.352 -0.032 
5 0.064 -0.176 -0.040 
6 -0.135 -0.279 -0.151 
7 -0.059 -0.317 -0.066 
8 -0.082 -0.254 -0.074 

·9 -0.016 -0.188 -0.004 
10 -O.oal -0.14a -0.031 
11 -0.031 -0.131 -0.093 
12 -0.273 -0.268 -0.278 
13 -0.135 -0.430 -0.354 
14 -0.119 -0.280 -0.236 
15 -0.006 -0.155 -0.038 
16 0.036 -0.017 0.071 
17 -0.030 -0.035 -0.065 
18 -0.036 -0.060 -0.051 
19 0.099 0.021 0.045 
20 0.072 0.050 0.071 
21 0.001 0.013 0.066 
22 0.038 0.021 0.090 
23 0.061 0.036 0.067 
24 0.059 0.071 0.092 

Fon'le: Dados da pesquisa 

Figura 25. Efeitos de uma variação no preço ao atacado CPSP, 

PA.) 

12r---~------------------------------------------~ 
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Tabela 41. E.ia.s'licidades pa.ra uma variaç:ã:o no preço ao varejo 

(PV. PA. PSC). 

Mês Varejo (PV) A'lacado (PA) Produ'lor (PSC) 

1 1.000 1.003 0.088 
2: 1.070 0.971 0.255 
3 0.689 0.601 0.299 
4- 0.416 O.24Q 0.386 
5 0.433 0.416 0.41Q 
6 0.633 0.610 0.476 
7 0.551 0.518 0.490 
a 0.465 0.374 0.484 
9 0.441 0.380 0.466 

10 0.335 0.229 0.861 
11 0.362 0.279 0.626 
12 0.306 0.350 0.535 
13 0.260 0.270 0.484 
14 0.125 0.078 0.414 
15 0.058 0.031 0.373 
16 0.120 0.068 0.345 
17 0.093 0.062 0.298 
18 0.047 0.014 0.239 
19 0.018 0.006 0.181 
20 -0.024 -0.028 0.129 
21 -0.025 -0.032 0.109 
22 -0.022 -0.033 0.082 
23 -0.006 -0.016 0.040 
24 -0.036 -0.036 -0.004 

Fon'le: Da.dos da pesquisa 

Figura 26. Ef'ei'los de -uma. variaçgo no preço ao varejo CPV. PA, 

PSC) 

12~-----------------------------------------------' 
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Tabela 42. Elasticidades para uma variaç~o no preço ao atacado 

CPV, PA. PSC). 

Mês Varejo (PV) Atacado CPA) Produt.or (PSC) 

1 0.000 1.000 0.004 
C! 0.213 0.604 0.063 
3 0.071 0.311 0.063 
4- 0.026 0.241 0.076 
5 0.011 0.036 0.006 
6 -0.139 -0.081 -0.011 
7 -0.164 0.040 -0.036 
8 -0.112 0.016 -0.078 
9 -0.12S -O.ooa -O.lla 

10 -0.132 -0.010 0.020 
11 -0.119 -0.087 -0.006 
12 -0.161- -0.816 -0.180 
13 -0.239 -0.196 -0.168 
14 -0.242 -0~264 -0.225 
16 -0.223 -0.232 -0.220 
16 -0.201 -0.249 -0.229 
17 -0.164 -0.237 --0.264 
18 .,..0.131 -0.164 -0.257 
19 -0.177 -0.204 -0.248 
20 -0.205 -0.233 -0.285 
21 -0.129 -0.167 -0.260 
22 -0.098 -0.109 -0.225 
23 -0.084 -0.092 -0.225 
24- -O.Ogg -0.127 -0.a08 

Font..e: Dados da. pesqui·sa. 

Figura 27.· E:feit.os de uma variação no preço ao atacado CPV, PA. 

PSC) 
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Tabela 43. El ast.i ci da.des para uma variação no preço ao produt.or 

CPV, PA, PSC). 

Mês Varejo CPV) At.acado CPA:> Produt.or CPSC) 

1 0.000 0.000 1.000 
2 -0.152 -0.023 0.752 
3 0.084- 0.509 0.813 
4 0.131 0.630 0.703 
5 0.12.6 0.646 .0.728 
6 0.159 0.342 0.696 
7 0.234 0.057 0.640 
8 0.291 0.334 0.582 
9 0.502 0.638 0.546 

10 0.144 0.140 0.498 
11 0.16,5 0.217 0~286 

12 0.4a3 0.413 0.636 
13 0.490' 0.450 ... 0.456 
14 0.460 0.420 0.489 
16 0.a79 0.211 0.359 
16 0.261 0.a17 0.a80 
17 0.245 0.275 0.273 
18 0.239 0.162 0.293 
19 0.230 0.193 0.255 
20 0.249 0.228 0.218 
21 0.107 0.047 0.106 
22 0.025 0.018 0.097 
23 0.044 0.056 0.162 
24 0.048 0.040 0.092 

Font.e: Dados da pesquisa 

Figura 28. E~eit.os de uma variação no preço ao produt.or CPV, PA, 

PSC) pA) 
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