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RESUMO 

 

 

 Este estudo teve como objetivo analisar a interação entre preços 

internos e externos do algodão para determinar se a abertura comercial 

ocorrida na década de noventa representou efetivamente um aumento da 

influência dos preços externos sobre os preços internos da pluma no país. A 

escolha do algodão deve-se à sua trajetória recente, marcada pela rápida 

transição de um produto de exportação (ou potencialmente exportável) para 

um produto de importação durante boa parte da década de noventa. Esta 

transição foi causada basicamente pela abertura comercial e 

desregulamentação do mercado ocorridas no início da década que causaram 

uma maciça entrada do produto estrangeiro no país. 

 A metodologia escolhida foi a análise de co-integração, 

especificamente o Procedimento de Johansen. A análise de co-integração é 



 

recomendável quando são utilizadas variáveis não-estacionárias, o que 

inviabiliza o uso do modelo de regressão simples para estabelecer a relação 

entre as variáveis. A não-estacionariedade das variáveis num contexto de 

regressão linear simples invalida as inferências baseadas nos testes t e F e 

impede o correto estabelecimento de relações de equilíbrio entre elas. Caso 

as variáveis sejam co-integradas, entretanto, é possível estabelecer tais 

relações e analisar o comportamento de curto e longo prazo entre as 

variáveis. 

 Desta forma, foram escolhidas quatro séries de preços para 

representarem os preços internos e externos. O preço interno foi 

representado pela série CONAB e o preço externo pelas séries Cotlook A, 

Cotlook B e Nova York. Utilizando preços referentes ao período de janeiro de 

1982 a setembro de 2001, o mercado brasileiro e o norte-americano, 

representados pelos índices CONAB e Nova York, foram considerados 

integrados, ou seja, choques ocorridos em um mercado foram transmitidos 

ao outro mercado no longo prazo. Testando o grau de integração entre 

estes mercados, concluímos que eles podem ser considerados perfeitamente 

integrados neste período, ou seja, a variação no preço de um mercado foi 

transmitida de maneira completa ao outro mercado no longo prazo. 

 Os resultados referentes à década de oitenta mostraram que o 

mercado brasileiro de algodão em pluma pode ser considerado como um 

mercado fechado neste período, pois os preços internos representados pelo 

índice CONAB não participaram do equilíbrio de longo prazo com os demais 

preços. Este resultado deve-se à grande intervenção governamental no 

mercado de algodão observada no período, que impedia que grandes 

quedas ou aumentos de preços internacionais fossem incorporados aos 

preços internos. 



 

 Em relação à década de noventa, os resultados indicam que o 

mercado brasileiro pode ser considerado integrado aos mercados 

internacionais. De forma geral, os resultados demonstram empiricamente a 

modificação ocorrida no mercado brasileiro de algodão na década de 

noventa, demonstrando que este mercado é significativamente mais 

integrado às variáveis internacionais do que na década de oitenta. 
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ABSTRACT 

   

   

 This study had as objective to analyze the interaction among internal 

and external prices of cotton to determine if the commercial liberalization 

occurred in the nineties represented an influence increase of external prices 

on internal prices of cotton feather in Brazil. The choice of cotton is due to 

its recent trajectory, marked by fast transition of an export product (or 

potentially exportable) for an import product during most part of the 

nineties. This transition was caused basically by the commercial liberalization 

and market deregulation occurred in the beginning of the decade, which 

caused a massive entrance of the foreign product in Brazil. 

 The chosen methodology was cointegration analysis, specifically the 

Johansen Procedure. The cointegration analysis is advisable when 

nonstationary variables are used, which makes unfeasible to use the simple 

regression model to establish the relationship among the variables. The 



 

nonstationarity of the variables in a context of simple linear regression 

invalidates the inferences based on the t- and F-tests and it impedes correct 

establishment of equilibrium relationships among them. If the variables are 

cointegrated, however, it is possible to establish such relationships and to 

analyze short and long-term behavior among variables.   

 In this manner, four series were chosen to represent the internal and 

external prices. The internal price was represented by the CONAB series and 

the external prices by the series: Cotlook A, Cotlook B and New York. 

Analyzing the period of January, 1982 to September, 2001, Brazilian and 

North American market, represented by the series CONAB and New York, 

were considered integrated, that means, shocks happened in a market were 

transmitted to the other market in the long-term. Testing the integration 

degree among these markets, we concluded that they could be considered 

perfectly integrated in this period, which means, price variation in a market 

was transmitted to the other market in a complete way in the long-term. 

 The results concerning the eighties showed that cotton Brazilian 

market can be considered as a closed market in this period, because the 

internal prices represented by the series CONAB didn't participate of long-

term equilibrium with other prices. This result is due to great government 

intervention in cotton market observed in this period, which impeded that 

great falls or increases of international prices were incorporate to internal 

prices. 

 The results concerning the nineties indicate that Brazilian market can 

be considered integrated to international markets. In a general way, the 

results demonstrate empirically the modification occurred in cotton Brazilian 

market in the nineties, demonstrating that this market is significantly more 

integrated to international variables than in the eighties. 



 1

 

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

 

 A agricultura brasileira apresenta setores bastante distintos. Esta 

diferenciação não diz respeito apenas a características como tamanho das 

propriedades, valor da produção ou número de trabalhadores, mas 

principalmente ao processo de formação de preços de cada setor. É este 

processo que determina as variáveis relevantes a cada cultura e propiciam a 

correta elaboração de políticas agrícolas compatíveis com estas variáveis.  

De forma geral, os produtos agrícolas foram sempre classificados em 

dois grandes grupos: Os produtos de mercado externo e os produtos de 

mercado interno. Os primeiros possuíam relação direta com as variáveis 

externas, como taxa de câmbio e preços externos. Os produtos de mercado 

interno, por outro lado, respondiam diretamente apenas às variáveis 

internas, como renda e taxa de juros. Com pequenas modificações, esta 

classificação foi mantida ao longo do tempo, servindo como instrumento de 

análise para explicar as diferenças entre os vários setores da agricultura do 

país. 

Em relação a esta classificação, o algodão foi sempre um produto 

peculiar. Seu desenvolvimento pode ser dividido em duas grandes fases: a 

primeira fase compreende o período do descobrimento até a crise de 1929 e 

a segunda fase vai da década de trinta até os dias atuais. Na primeira fase, 

o algodão manteve-se basicamente como um produto de mercado interno, 

usado para suprir as necessidades de fibras têxteis da população do país. 
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Entretanto, em dois curtos períodos nesta fase, o país firmou-se como um 

importante exportador da pluma, ambos explicados pela ruptura ou 

desorganização da produção norte-americana1. 

A segunda fase inicia-se com a crise na produção cafeeira no inicio da 

década de trinta e marca o grande crescimento da cotonicultura no estado 

de São Paulo e a consolidação do Brasil como importante exportador da 

pluma. Entretanto, durante a maior parte deste período, principalmente nas 

décadas de setenta e oitenta, a intervenção governamental no mercado de 

algodão acabou distorcendo o processo de formação de preços no setor, 

atenuando a influência das variáveis externas sobre os preços internos. De 

qualquer forma, o país permaneceu como um importante exportador da 

pluma até o final da década de oitenta, quando a abertura comercial e a 

desregulamentação do mercado modificaram o quadro da cultura do país. A 

partir daí, houve a liberação das importações da pluma e de produtos têxteis 

com queda brusca das tarifas de importação e como conseqüência uma 

maciça entrada do produto estrangeiro no país, causando uma grave crise 

no setor. A dinâmica de formação dos preços modificou-se, com a 

diminuição do papel governamental e o crescimento da influência das 

variáveis externas sobre os preços internos. 

 

1.1 - - OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste estudo é analisar o processo de formação de preços 

do algodão nas últimas duas décadas, especificamente, o processo de 

transmissão de preços externos para os preços internos do algodão no país. 

Maior ênfase será dada à análise da abertura comercial e à 

                                                
1 Estes períodos correspondem à Guerra de independência norte-americana e à Guerra de Secessão. Maiores 
detalhes no capítulo dois. 
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desregulamentação do mercado de algodão ocorrida no início da década de 

noventa, ou seja, o estudo procurará determinar se esta abertura 

representou efetivamente uma mudança no papel das variáveis externas 

sobre os preços do algodão no país. 

 A metodologia utilizada será basicamente a análise de co-integração, 

mais especificamente o Procedimento de Johansen, centrada na trajetória 

dos preços internos e externos da pluma de algodão. 

 Com este objetivo, este estudo foi estruturado da seguinte forma: no 

capítulo dois, será apresentado um pequeno histórico da cultura do algodão 

no país; no capítulo três, um estudo sobre o processo de formação e 

transmissão de preços agrícolas, acompanhado de uma revisão bibliográfica; 

no capítulo quatro, será apresentada a metodologia utilizada neste estudo, 

basicamente o Procedimento de Johansen; no capítulo cinco, os resultados e 

a discussão dos testes utilizados serão apresentados e no capítulo seis 

teremos a conclusão deste estudo. 
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2 – HISTÓRICO DA CULTURA DO ALGODÃO NO BRASIL 

 

 

 A presença do algodão no território brasileiro é bastante antiga, muito 

anterior à chegada dos portugueses em 1500. Apesar das nossas condições 

climáticas não permitirem uma conservação adequada de fibras antigas que 

comprovariam esta tese, a maior parte dos pesquisadores acredita, por 

evidências indiretas, que o algodão subsiste no território nacional há 

milhares de anos. Prova disso é a presença de formas selvagens do 

algodoeiro, encontradas desde o século XVI, e que diferiam das espécies 

originariamente encontradas na Ásia e na América. Isso denota uma origem 

bastante remota do algodão no Brasil. 

 Além dessas formas selvagens, os dois principais tipos encontrados no 

país na época da colonização eram da espécie Gossypium barbadense. Essa 

espécie originou-se na região subandina ocidental do Peru há mais de cinco 

mil anos, dela se diferenciando a variedade brasiliense, que se disseminou 

no lado oriental da cordilheira dos Andes. No Brasil, essa variedade se 

superpôs a algodões pré-existentes, cujas relíquias seriam as formas 

selvagens encontradas.(NEVES & JUNQUEIRA, 1967). O primeiro tipo, 

conhecido como Rim-de-boi ou inteiro, tinha como característica principal o 

fato de suas sementes serem unidas, formando uma espécie de amontoado 

semelhante a um rim. Outra característica era a ausência de línter, o 

revestimento existente entre a semente e a fibra, o que facilitava o 

descaroçamento manual realizado pelos índios. O segundo tipo encontrado 
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no Brasil era conhecido como quebradinho, pois apresentava as sementes 

soltas. Ambas as espécies eram do tipo arbóreo, com produção perene ao 

longo de quatro ou cinco anos, contrastando com as variedades anuais que 

seriam introduzidas posteriormente no país. 

 

2.1 – O ALGODÃO ENTRE OS INDÍGENAS 

 

 O uso do algodão era bastante difundido entre os indígenas. É o que 

nos permite inferir os vários relatos dos cronistas e viajantes que estiveram 

no Brasil a partir de 1500. Na própria carta de Pero Vaz de Caminha há um 

trecho que diz: 

 

 (...) também andava hy outra mulher mossa, com menino ou 

menina ao colo, atado por hum pano non sey de que aos 

peytos(sic) (AMARAL apud NEVES & JUNQUEIRA, 1967, p.56). 

 

 Estes panos, segundo relatos posteriores, eram feitos de algodão. 

Outros cronistas atestam a abundância de algodão no Brasil.Na notícia 

“Navegação do Capitão Pedro Álvares de Cabral” escrita no século XVI tem-

se sobre o Brasil que: “A terra é abundante de árvores e águas, milho, 

inhame e algodão” (HOENHE apud MOREIRA & SANTOS, 1994, p.8). 

 Outra evidência é o pedido do Padre Manuel da Nóbrega, que 

afirmava às autoridades portuguesas: “... pedia a remessa de tecelões 

capazes de fiarem o algodão e teclo (sic), porque havia muito nessas partes” 

(HOENHE apud MOREIRA & SANTOS, 1994, p.8). 

 Apesar do pedido de Nóbrega, muitos índios sabiam fiar e tecer o 

algodão.No século XVI, Jean de Lery descreve o processo de fiação: 
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Depois de tirar o algodão de capulhos estendem-no com os 

dedos sem o cardar e amontoam no chão sobre qualquer 

objeto: como não usam rocas semelhantes às européias, 

prendem os fios à parte mais comprida de um pau redondo 

(fuso) da grossura de um dedo e de um pé de comprimento 

mais ou menos com uma espécie de pino de madeira da mesma 

grossura colocado de través, rolam depois esse pau sobre as 

coxas e torcem soltando-o da mão como fazem as fiandeiras 

com as massarocas, e o volteiam no meio da casa ou em 

qualquer outro lugar, obtendo desse modo não só os fios 

grosseiros para redes, mas também delgadíssimos e bem 

trabalhados. (LERY apud NEVES & JUNQUEIRA, 1965, p.55). 

 

 Além disso, do algodoeiro não se aproveitava apenas a pluma, mas 

também as sementes eram usadas na alimentação, cozidas numa espécie de 

mingau, e as folhas eram usadas como medicamento para cura de feridas. 

 É de se destacar também que algumas tribos indígenas não só 

coletavam o algodão, mas também possuíam uma adiantada agricultura, 

onde o algodão era por eles cultivado juntamente com outras plantas para a 

subsistência. É este tipo de cultivo que seria praticado aqui pelos 

portugueses nos primeiros séculos depois de 1500. 
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2.2 – OS PORTUGUESES E A FASE DE SUBSISTÊNCIA 

 

 Muito antes da colonização propriamente dita, o primeiro contato de 

portugueses e franceses com o algodão deu-se via escambo, a exemplo do 

que acontecia com o pau-brasil e outras mercadorias. O algodão era trocado 

pelos índios por objetos como facas, espelhos ou machados. 

 Com a chegada dos primeiros colonos vindos de Portugal, o algodão 

logo começou a ser cultivado e utilizado. Segundo Soares de Souza (1938), 

no final do século XVI já havia na Bahia muito boas fazendas de cana e 

algodão. Entretanto, a cana-de-açúcar foi o produto de exportação 

escolhido, pelos altos preços que o açúcar alcançava na Europa, e durante 

dois séculos dominou a atividade econômica da colônia. O algodão, ainda 

pouco utilizado na Europa, dominada pela lã e o linho, era cultivado pelos 

colonizadores principalmente para consumo interno, estimulado também 

pela dificuldade de abastecimento regular de tecidos vindos de fora do 

Brasil. Além disso, o algodão era usado para confeccionar roupas para o 

enorme contingente de escravos que foi trazida para o país a partir do 

século XVI. 

 Assim, o cultivo de algodão, apesar de disseminado em todos os 

núcleos de povoamento da colônia, restringia-se a pequenas plantações em 

sua maioria com poucas plantas em volta das habitações. O artesanato têxtil 

era, em geral, um trabalho para mulheres, índias, escravas ou as camadas 

pobres da população. O algodão possuía assim todas as características de 

um produto de subsistência como o milho e a mandioca. 

 Uma mudança importante ocorreu com o desenvolvimento da 

mineração no século XVII. As regiões de mineração possuíam um 
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povoamento mais denso com grande quantidade de escravos e homens 

livres nas minas. Esse contingente necessitava de tecidos e roupas em 

grande quantidade para os padrões coloniais. Assim, especialmente em 

Minas Gerais, o artesanato têxtil desenvolveu-se consideravelmente com a 

instalação de oficinas que confeccionavam tecidos de várias qualidades, 

inclusive tecidos finos que eram exportados para outras capitanias. Este 

desenvolvimento acabou assustando os dirigentes da capitania, ligados a 

Portugal, preocupados com a concorrência com os produtos do Reino e com 

a independência econômica da capitania. Em meados da década de 1770, o 

então governador de Minas escrevia ao Vice-Rei, Marquês de Lavradio: 

 

Lembro-me que V.EX. ª me falou a respeito das fábricas 

estabelecidas nesta capitania, as quais se encontram num 

aumento tão considerável que, se continuarem nele, dentro de 

muito pouco tempo ficariam os habitantes dessa capitania 

independentes do Reino, pela diversificação dos gêneros que 

nas fábricas se trabalham. (NEVES & JUNQUEIRA, 1967, p.62). 

 

 É dessa preocupação a origem das restrições em relação à 

manufatura no país, culminadas mais tarde com o célebre Alvará de 1785 de 

D. Maria I que proibia a fabricação de tecidos no Brasil, com exceção de 

panos grosseiros usados pelos escravos. 
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2.3 – FASE DE EXPORTAÇÃO.  

 

 A chamada Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no século XVIII 

deteve-se basicamente na indústria têxtil. A partir de 1730, várias inovações 

tecnológicas transformaram os rotineiros e tradicionais processos de 

fabricação em uso na manufatura de lã e introduziram o algodão como 

matéria-prima essencial na nova indústria que surgia. Dessa forma, a 

importação de algodão cresceu de forma exponencial a partir de 1730, 

estimulando a produção em vários locais do planeta. 

 No Brasil, a expansão ocasionada pela Revolução Industrial despertou 

o cultivo comercial de algodão em várias capitanias, especialmente no 

Nordeste. Isso aconteceu em parte devido ao declínio do cultivo de cana-de-

açúcar, desde meados do século XVII, causado pela concorrência do 

produto antilhano. Entretanto, é no Maranhão que ocorreu o maior 

desenvolvimento da cultura algodoeira, em um surto que duraria quase um 

século. 

 Nesta capitania, o cultivo do algodão com fim de exportação começou 

em 1756, com a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e do Maranhão. 

Esta companhia tinha o monopólio de comércio com estas capitanias e 

procurou estimular o cultivo do algodão aproveitando o aumento das 

importações inglesas. Nesse sentido, ela auxiliou a agricultura maranhense 

financiando e fornecendo ferramentas e sementes, importando uma grande 

quantidade de escravos africanos e estimulando o cultivo do algodão. 

Rapidamente, às margens do rio Itapecuru, surgiram várias fazendas 

produtoras de algodão no molde das plantations do sul dos Estados Unidos, 

com grande contingente de escravos em grandes propriedades. De produto 
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essencialmente de mercado interno, o algodão tornara-se rapidamente um 

importante produto de exportação, com o Maranhão como principal produtor 

(Tabela 1). 

 

TABELA 1 - EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE ALGODÃO NO MARANHÃO 

1760-1830 

Ano Exportação (sacas)

1760 130 

1770 3500 

1800 28000 

1830 78300 
Fonte: Moreira & Santos (1994) 

 

 O crescimento acentuou-se no último quartel do século XVIII e no 

início do século XIX, com a desorganização no fornecimento norte-

americano causado pela guerra de independência. Outras capitanias, como 

Pernambuco, Paraíba e Ceará também passaram a exportar algodão em 

substituição a cana-de-açúcar. Entretanto, com o restabelecimento e o 

crescimento do fornecimento dos Estados Unidos, o algodão entraria em 

declínio em todas as partes da colônia. 

 A partir de 1821, a produção norte-americana cresceu 

vertiginosamente, apoiada em variedades anuais mais produtivas e em 

inovações no beneficiamento como o descaroçador-de-serra (Tabela 2). Isso 

provocou uma queda nos preços internacionais da fibra, criando uma crise 

na cultura no Brasil. Rapidamente, a participação das exportações norte-

americanas no volume mundial exportado passou de 52,8% em 1811-1815 

para 70% em 1831-1835. No Brasil, muitas propriedades foram 

reconvertidas a cana-de-açúcar, especialmente nas províncias tradicionais 
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(Pernambuco, Bahia). No Maranhão, a produção ainda continuaria forte até 

meados do século, em virtude da impossibilidade da mudança para outras 

culturas. Posteriormente, o arroz aparece como uma cultura importante e 

bem adaptada ás condições do Maranhão. O algodão continuaria a ser 

produzido até o final do século, em quantidades cada vez menores. 

 

TABELA 2 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO NORTE-AMERICANA DE ALGODÃO 

1811-1835 

Ano  Produção (milhões de toneladas)

1811-15 80 

1821-25 309 

1831-35 398 
  Fonte: Moreira & Santos (1994) 

 

 

2.4 – A GUERRA DE SECESSÃO 

 

 Outro surto algodoeiro importante aconteceu no período entre 1861-

1875 causado pela Guerra de Secessão Americana (1861-1865). Os Estados 

Unidos eram o principal fornecedor de algodão para as indústrias européias, 

pois dos 990 milhões de quilos consumidos em 1861 pelas fábricas 

européias, 750 milhões haviam sido importados daquele país. Com a guerra 

civil, a Europa e especialmente sua principal potência industrial, a Inglaterra, 

viu-se em pouco tempo privada de seu principal fornecedor e o preço do 

algodão disparou.(Tabela 3 e Figura 1) Este foi o sinal para que vários 

países incrementassem sua produção de algodão, inclusive o Brasil. 
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TABELA 3 – IMPORTAÇÃO DE ALGODÃO PELA INGLATERRA (FARDOS) – 

1860-1866 

Ano EUA Brasil Egito Outros países 

1860 2.512.582 100.157 106.880 557.247 

1861 1.760.002 94.825 93.425 946.850 

1862 61.604 113.903 125.276 938.464 

1863 108.193 112.383 168.636 694.134 

1864 155.741 167.141 202.466 1.512.385 

1865 374.661 274.170 268.811 1.305.120 

1866 955.473 334.989 137.601 1.652.682 
Fonte: Canabrava (1951) 

 

Desde 1857, os ingleses haviam fundado a Associação para o 

Suprimento de Algodão de Manchester(Manchester Cotton Supply 

Association), que tinha como principal objetivo o desenvolvimento da cultura 

do algodão na Índia. Entretanto, com a guerra civil americana, a Associação 

passou a estimular a cultura algodoeira em várias partes do mundo, 

especialmente no Brasil, Egito e Turquia. Sua atuação dava-se pela 

distribuição de sementes, fornecimento de informações técnicas e análises 

da qualidade das fibras. Sua atuação, com o auxílio dos altos preços, foi 

essencial para o rápido desenvolvimento de outras fontes de fornecimento 

para a indústria inglesa (Tabela 3).  
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FIGURA 1- PREÇOS DO ALGODÃO NO PORTO DE SANTOS NO BRASIL – 

1862 A 1875(médias anuais) 
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 Fonte: Canabrava (1951) 

 

Segundo Canabrava: 

 

Os esforços e os trabalhos dessa sociedade para estender seu 

campo de influência, no sentido de introduzir ou incrementar a 

cultura do algodão em várias partes do mundo, constitui, de 

fato, o pano de fundo de toda a história do desenvolvimento da 

cultura do algodão na década dos 60 do século 

XIX.(CANABRAVA, 1951, p.8) 

 

No Brasil, o papel da Sociedade foi essencial na localização do surto 

algodoeiro. Em 1861, ela enviava, através do superintendente da Estrada de 

Ferro Santos-Jundiaí então em construção, J. J. Albertin, a primeira remessa 

de sementes e um descaroçador. Esta foi a primeira de uma série de 

remessas gratuitas que se estenderiam até 1863. Todas as sementes eram 
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de variedades anuais norte-americanas (New Orleans, Upland e Sea Island) 

que ficariam conhecidas no Brasil como algodão herbáceo. A escolha não 

havia sido por acaso. Essas variedades forneciam fibras de média e baixa 

qualidade e representavam a maior parte das importações inglesas dos 

Estados Unidos antes da guerra. Incentivando sua cultura, os ingleses 

garantiriam uma transição mais tranqüila entre seu tradicional e seus novos 

fornecedores e diminuiriam o custo de adaptação de suas fábricas. No 

Brasil, estas variedades adaptaram-se rapidamente às condições climáticas e 

de solo da província de São Paulo, especialmente à região de Sorocaba. Em 

poucos anos, o algodão tornar-se-ia o segundo principal produto de 

exportação da Província, atrás apenas do café. 

 Entretanto, é bom destacar que, ao contrario do café, o algodão 

nunca se enquadrou na denominação de grande lavoura. Segundo 

Canabrava: 

 

Por toda parte, o algodão entreteve, sobretudo, pequenas 

culturas. De início, como veremos, foram plantações 

insignificantes. Cresceram, na verdade, com os primeiros anos, 

mas se mantiveram sempre como lavouras de área restrita, 

tratadas com os braços disponíveis da família ou com o auxílio 

de alguns camaradas e agregados. (CANABRAVA, 1951, p.103). 

 

 Assim, com poucas exceções, seu cultivo era feito por pequenos ou 

médios agricultores, geralmente apoiados por mão-de-obra familiar em 

pequenas propriedades. Durante todo o ciclo, houve uma certa “resistência 

social” dos tradicionais fazendeiros de café a lavoura algodoeira, 

considerada uma aventura que se fundava apenas na Guerra Civil 
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Americana. Segundo eles, nunca se deveria trocar a lavoura de café e seu 

brilhante futuro pela incerteza do algodão. Mesmo aqueles fazendeiros que 

resolveram incluir o algodão entre seus produtos fizeram-no em pequena 

escala, sempre reservando ao último pequenas partes da propriedade e 

relegando-o à condição de cultura secundária. Desta forma, o algodão 

firmou-se definitivamente como uma cultura de pequenos produtores 

voltados para a exportação, algo sui generis na até então história econômica 

do Brasil, pois estes produtores geralmente cultivavam apenas produtos de 

subsistência. Sua existência, entretanto, seria muito efêmera para 

considerarmos qualquer padrão de mudança na tradicional economia 

exportadora nacional baseada em grandes propriedades e no braço escravo. 

Seria apenas mais tarde, com a imigração estrangeira e o fim da escravidão, 

que este padrão seria quebrado. 

 Apesar do fim da guerra em 1865, a desorganização da produção 

norte-americana permitiu que o ciclo se estendesse por mais uma década. A 

partir de 1871, contudo, a cultura do algodão começou a decair 

inexoravelmente. Com a queda dos preços internacionais, nem mesmo a 

desvalorização do mil-réis frente à libra esterlina causada pela Guerra do 

Paraguai foi capaz de impedir o abandono de muitas lavouras no país. Em 

1880, a situação do algodão em São Paulo havia regredido às condições 

anteriores a 1860. A maioria dos produtores retornava a produção de bens 

de subsistência ou do café, conforme o tamanho da propriedade e o capital 

empregado. O surto algodoeiro chegara ao seu final. 
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2.5 – A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 

 Após o surto causado pela Guerra de Secessão Americana, a produção 

brasileira declinou consideravelmente. Em 1880, ela correspondeu apenas à 

metade do montante de 1870. A partir daí, boa parte da oferta passa a ser 

destinada a atender a demanda da nascente indústria têxtil nacional. Em 

1885, já existiam 48 estabelecimentos dedicados ao ramo da atividade têxtil 

baseada no algodão. Com o fim da escravidão em 1888 e o aumento da 

imigração estrangeira e conseqüentemente do trabalho assalariado no país, 

a indústria têxtil nacional sofreu um grande impulso, pois pôde contar com 

um mercado consumidor mais promissor que o antigo braço escravo. 

Entretanto, ainda havia a concorrência dos tecidos ingleses e assim a 

produção se manteve entre oitenta e noventa mil toneladas durante as 

primeiras décadas do século XX. 

 A I Guerra Mundial (1914-1918) teria desta maneira dois importantes 

efeitos no desenvolvimento da cultura do algodão no país. Ela reaqueceu as 

exportações de algodão para o mercado externo e aumentou a demanda 

interna de algodão para a indústria têxtil nacional. Além disso, houve a 

coincidência com a grande geada de 1918 em São Paulo que devastou 

grande parte dos cafezais do interior paulista. Muitos cafeicultores passaram 

a utilizar, dessa forma, a antiga área ocupada com café para plantação de 

algodão, o que representou o renascimento do algodão no estado de São 

Paulo. Já em 1917, havia sido fundada a primeira bolsa de commodities 

agrícolas do país, a Bolsa de Mercadorias de São Paulo (BMSP) e em 1918 

iniciam-se os negócios com o algodão.  Mesmo com o fim da guerra, a 

demanda da indústria têxtil estadual permitiu que muitos produtores 

continuassem na atividade e que São Paulo se destacasse novamente como 
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importante exportador da pluma. Na década de vinte, eram negociados em 

média sessenta mil toneladas de algodão por ano no pregão da 

BMSP.(ROCHELLE, 2000). 

 

2.6 – A FASE MODERNA 

 

  A década de trinta representou um divisor de águas na cotonicultura 

nacional bem como na vida econômica e política do país. Com a crise de 

1929 e a decadência do café, outras atividades econômicas ampliaram-se e 

passaram a ter expressiva parcela na formação da renda nacional.O algodão 

foi beneficiado por dois motivos. Primeiro, o impulso sofrido na 

industrialização do país na década de trinta representou um crescimento na 

demanda pela pluma nacional, já que a indústria têxtil era a mais importante 

neste período. Além disso, a crise no café estimulou a conversão de muitos 

agricultores à cotonicultura, especialmente no estado de São Paulo. A 

descrição é semelhante ao surtos algodoeiros anteriores. Entretanto, há uma 

diferença fundamental. Até aquele momento, os surtos algodoeiros no Brasil 

haviam resultado do afrouxamento da competição, tanto no mercado 

externo do produto, como no sistema interno de produção ao se debilitar a 

atividade principal. Na década de trinta, entretanto, o fator interno tornar-

se-ia o predominante.Com o colapso da economia cafeeira, o algodão foi o 

produto escolhido para substituí-lo por vários agricultores. A industrialização 

ocorrida a partir de 1930, entretanto, baseada no atendimento da antiga 

demanda cativa de produtos importados e também no florescimento de 

novas indústrias, representou o impulso necessário ao crescimento e 

consolidação da cultura no país. A formação da renda nacional passaria a 

ser comandada a partir daí pelo setor industrial e o algodão, como matéria-
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prima essencial à indústria têxtil, teria um papel importante nas décadas 

seguintes. 

 A partir daí, São Paulo consolida-se como principal produtor nacional, 

aproveitando-se da proximidade de seu crescente parque têxtil e do esforço 

dos seus pesquisadores, especialmente do Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC). Já na década de trinta, por exemplo, a área cultivada 

passou de 393.000 hectares em 1934 para 1.000.000 hectares em 1935. Se 

observarmos o quadro nacional, nota-se que este crescimento estendeu-se a 

vários estados do país (Tabela 4). Este crescimento foi contínuo até 1945, 

quando ocorreu a primeira retração em mais de uma década. Em 1946, com 

a queda da atividade econômica e nos preços do algodão, a produção 

despenca, chegando ao nível observado dez anos antes. Esta fase de baixa 

só se reverte em 1952, com a retomada do crescimento econômico e uma 

safra que resulta em mais de 500.000 toneladas de pluma. Na década de 

cinqüenta, entretanto, especificamente nos anos de 1951, 1957 e entre 

1959 e 1966, o algodão passou a ser alvo de medidas restritivas à 

exportação impostas pelo governo com o objetivo de garantir o 

abastecimento interno (ZOCKUN, 1976). Mesmo assim, especialmente a 

partir da crise econômica iniciada em 1961, o algodão conseguiu aumentar 

sua importância na pauta exportadora nacional, chegando a ser o segundo 

produto brasileiro mais importante na obtenção de divisas (Tabela 5). 
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TABELA 4 – ÍNDICES PARA A PRODUÇÃO, ÁREA CULTIVADA E 

RENDIMENTO (KG/HA) DE ALGODÃO NOS DIVERSOS ESTADOS 

BRASILEIROS EM 1930-35 (1921-29=100). 

  Valores índices 

Estados  Produção Área cultivada Rendimento 

Pará 138,7 198,9 71,3 

Maranhão 86,6 129,8 79,5 

Piauí 100,6 135,1 68,1 

Ceará 123,2 131,8 89,3 

Rio Grande do Norte 122,3 131,7 89,5 

Paraíba 133,3 157,9 87,3 

Pernambuco 122,5 172,7 67,7 

Alagoas 145,9 179,6 76,4 

Sergipe 93,6 123,8 74,3 

Bahia 148,3 158,5 76,7 

São Paulo 365,9 261,8 140,1 

  Fonte: Moreira & Santos (1994) 

 

TABELA 5 – PRINCIPAIS FONTES DE DIVISAS DO BRASIL – 1958/63 

 

  Valor de exportação em US$ 1.000.000 

Produto 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Café 687,5 733 712,7 710,4 642,6 748 

Algodão em pluma 24,7 35,5 45,6 109,7 112,2 114,2 
Açúcar 57,3 42,7 57,7 65,6 39,5 72,4 

Minério de ferro 39,3 43,4 53 59,8 68,3 70,4 
Cacau (1) 115,1 85,2 94,2 60,9 41,1 51,4 

Pinho 51,8 38,2 42,7 47,6 38,6 34,8 
Total 1242,9 1282 1268,8 1403 1214,2 1406,5 

  Fonte: Neves e Junqueira (1967)    (1) Inclusive derivados 
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2.7 – OS ANOS SETENTA E OITENTA: O PAPEL DAS POLÍTICAS 

COMERCIAIS 

 

 As décadas de setenta e oitenta foram marcadas pelo 

intervencionismo governamental no mercado do algodão. A partir de 1968, o 

governo brasileiro inicia uma política de promoção à exportação de 

manufaturados baseada na concessão de subsídios e em renúncias fiscais. 

Entre elas, destacavam-se a isenção de imposto de renda (IR), juros 

subsidiados no financiamento da produção e créditos fiscais do Imposto de 

Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICM) na exportação. Isto estimulava a exportação de produtos 

têxteis acabados ao invés da pluma que enfrentava a taxação do ICM e, 

posteriormente, do Programa de Integração Social (PIS). Além disso, havia 

ainda a sobrevalorização do cruzeiro ocorrida na primeira metade dos anos 

setenta. Segundo Silva (1987), em todo o período compreendido entre 1970 

e 1983, as taxas de proteção efetiva do algodão se mantiveram negativas, o 

que indica a penalização do produto nacional frente à concorrência 

internacional. 

Além da penalização fiscal, o algodão enfrentou muitas medidas 

restritivas durante a década de setenta. Em março de 1973, foram proibidas 

as exportações de algodão em pluma. Esta medida, que visava garantir o 

suprimento da industria nacional, foi seguida por um processo de liberações 

mediante controles quantitativos. Em agosto de 1973, foram suspensas as 

exportações do algodão meridional e entre setembro de 73 e março de 74 

eram exigidas licenças prévias para a liberação tanto do algodão meridional 

quanto do setentrional.Em junho de 1974, foi instituído um controle de 
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preços e a liberação era feita mediante um registro prévio (BARBOSA, 

1996). 

 Todas estas medidas contribuíram para diminuir as exportações de 

algodão em fibra, que atingiram seu nível mais baixo em 1979. Apesar do 

aumento da demanda da fibra pelas indústrias nacionais, os baixos preços 

ao produtor e a incerteza provocada pela intervenção governamental 

desestimularam muitos produtores, que migraram para outros produtos 

como a laranja e a cana-de-açúcar em São Paulo e a soja no Paraná. Apesar 

da recuperação com a safra de 1978, a tendência da década foi de queda 

tanto na área plantada e na quantidade produzida.(Figura 2). No início da 

década de oitenta, entretanto, pressionado pelos setores de beneficiamento 

e exportação, que argumentavam sobre o excedente de tipos inferiores 

colhidos na safra de 1980, o governo diminui o imposto sobre as 

exportações de pluma de 30% para 20% e isentou os tipos inferiores. Em 

1983, a ascensão dos preços internacionais associada à desvalorização 

cambial estimulou a produção e a exportação da pluma, que atingiu seu 

maior valor desde 1973. No decorrer da década, a produção oscilou 

fortemente, fruto também da grande instabilidade econômica do período. A 

área plantada, entretanto, continuou a tendência de queda observada na 

década passada, cedendo lugar a outras culturas de exportação (Figura 3). 

A nota positiva da década foi o crescimento da produtividade, que 

apresentou um crescimento de mais de 90% na década (Figura 4). 
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FIGURA 4 – PRODUTIVIDADE DO ALGODÃO EM CAROÇO NA DÉCADA DE 

80. 
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2.8 – DÉCADA DE NOVENTA: LIBERALIZAÇÃO E CRISE DA 

COTONICULTURA 

 

 No final da década de oitenta, com a implementação da resolução n° 

155 de 1988 do Conselho Nacional de Comércio Exterior (CONCEX), as 

exportações de algodão em pluma foram liberadas de restrições 

quantitativas. Além disso, a alíquota de importação foi reduzida de 55% 

para 10%, expondo o produto nacional à concorrência dos produtos 

importados subsidiados na origem. 

 Em 1990, a situação da cotonicultura nacional foi agravada ainda mais 

pela política comercial do Governo Collor. Ele zerou a alíquotas de 

importação da pluma em 1990 e diminuiu as alíquotas dos fios (de 30% 

para 15% em 1992) e tecidos de algodão (de 60% para 20% em 1992), 
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provocando grave crise no setor têxtil e na produção de algodão. Além 

disso, desde 1989 os preços internacionais do algodão estavam em queda, 

fato que se estendeu até 1992. Outro fator que contribuiu para agravar a 

situação foi a formação do MERCOSUL, que facilitou a entrada do algodão 

paraguaio e argentino. Todos estes fatores reunidos provocaram a maior 

crise da cotonicultura nacional em mais de meio século. A produção nacional 

de algodão em pluma reduziu-se de 665,7 mil toneladas em 1989/90 para 

410 mil toneladas em 1992/93, uma queda de quase 40%, e as importações 

elevaram-se de 86 mil toneladas em 1989/90 para 400 mil toneladas em 

1992/93, um aumento de mais de 300%. Em poucos anos, o Brasil havia se 

tornado um dos maiores importadores da fibra no mundo, sendo 

responsável por 6,9% das importações mundiais e abastecendo 

praticamente a metade de seu consumo com o produto importado 

(GONÇALVES, 1993). 

 Em 1994, com o lançamento do Plano Real, a produção nacional 

sofreu ligeira recuperação com o aumento da demanda de bens causado 

pela diminuição da inflação e pela recuperação de renda real das camadas 

mais baixas da população. Entretanto, o início do Plano Real foi 

acompanhado por uma sobrevalorização da taxa de câmbio que penalizou as 

exportações e facilitou as importações de algodão. Dessa forma, as 

importações continuaram elevadas, chegando a seu maior valor em 1996, e 

a produção nacional registra o seu menor valor na década em 1997. (Figura 

5). 

 É necessário lembrar que em 1995, com o estabelecimento da Tarifa 

Externa Comum (TEC) do MERCOSUL, o algodão em pluma foi colocado na 

lista de exceções pelo governo brasileiro visando diminuir as importações 

subsidiadas provenientes de alguns países. Assim, a alíquota de importação 
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evoluiu de 1% em 1995 para 3% em 1996 e para 6% em 1997 e 1998. Em 

1999 e 2000, a alíquota subiu para 8% e baixou novamente para 6% em 

2001(ROCHELLE, 2000).  

 

FIGURA 5 – ÁREA PLANTADA E PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO NA 

DÉCADA DE 90. 
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Fonte: Conab 

 

Apesar destas medidas, as importações continuaram elevadas até a 

desvalorização cambial de 1999. Entre outros fatores, é necessário ressaltar 

o papel do financiamento das importações. A maior parte dos 

financiamentos deste período envolvia prazos dilatados, muitas vezes 

superiores a 360 dias, e taxas de juros substancialmente inferiores às taxas 

no mercado interno. Assim, muitas empresas usavam a operação de 

importação da pluma como forma de obter ganhos exclusivamente 

financeiros através de operações de arbitragem entre os juros do mercado 

interno e externo. Estas operações eram completamente desvinculadas da 

análise da qualidade do algodão nacional vis-à-vis o algodão importado e, 

muitas vezes, até da diferença de preços. O que importava realmente eram 
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a qualidade e os prazos dilatados do financiamento internacional. Com a 

desvalorização cambial de 1999, entretanto, a situação da cotonicultura 

começou a se modificar. 

 A partir de 1999, as importações diminuíram consideravelmente e a 

produção nacional foi estimulada. É também neste ano que ocorre a 

consolidação da Região Centro-Oeste como principal produtora nacional, 

especialmente o estado de Mato Grosso (Figura 6). Apoiado por um 

programa do governo estadual2 e estimulado pelo aumento da demanda 

pela fibra nacional, este estado apresentou crescimento espantoso no final 

da década de noventa. A produção passa de 20,4 mil toneladas de algodão 

em pluma em 1989/90 para 34,8 mil toneladas em 1997/98. A partir daí, a 

produção dispara para 226 mil toneladas em 1998/99 e 311 mil toneladas 

em 1999/00, representando quase a metade da produção nacional. Nos 

demais estados da região, a produção também cresceu bastante.Em 

1989/90, a produção conjunta de Mato Grosso do Sul e Goiás era de 53,6 

mil toneladas de algodão em pluma. Em 1999/00, este montante havia 

crescido para 118,9 mil toneladas (ROCHELLE, 2000). 

Nestes estados, a cotonicultura que se desenvolve é bastante 

semelhante àquela realizada nos Estados Unidos. Baseada em grandes 

propriedades e no uso intensivo de máquinas e tecnologia, ela difere 

completamente da tradicional cultura de algodão realizada em São Paulo e 

no Paraná3. Tudo indica que esta região, pelos menores custos e maior 

produtividade, substituirá completamente às regiões tradicionais e 

                                                
2 Programa de Incentivo à Cultura de Algodão (PROALMAT), que revertia parte da receita de impostos para 
uma fundação privada (Fundação Mato Grosso) responsável pela pesquisa e desenvolvimento da cultura do 
algodão. 
3 Até o período de colheita, concentrada no segundo semestre do ano, é diferente da tradicional cotonicultura 
paulista.  
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transformar-se-á definitivamente no maior fornecedor de pluma para todo o 

território nacional. 

 

FIGURA 6 – PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO EM MATO GROSSO E 

NO BRASIL – 1990-2001 
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Quanto aos estados tradicionais, tanto São Paulo quanto o Paraná, 

além do Nordeste, assistiram ao declínio da atividade na década de 

noventa.No Nordeste, a praga do bicudo, associada a períodos de seca 

prolongada, determinou a diminuição da produção em cerca de 60% na 

década. Em São Paulo e no Paraná, os baixos preços e a concorrência com 

outros produtos4 contribuíram para a diminuição da produção.No final da 

década, a concorrência com o algodão do Centro-Oeste também influenciou 

negativamente a produção nestes estados. Dessa forma, os dois estados 

que em 1991 eram responsáveis por 65% da produção nacional chegaram 

ao final da década com a participação de apenas 13,7%. 

                                                
4 Em São Paulo, cana-de-açúcar, soja e laranja. No Paraná, principalmente a soja. 



 29

 

 

 

 

3 - FORMAÇÃO E TRANSMISSÃO DE PREÇOS AGRÍCOLAS 

 

 

 Para se compreender o processo de transmissão entre os preços 

domésticos e internacionais do algodão é necessário determinar como são 

formados os preços e de que forma ele se comporta frente a mudanças em 

variáveis externas. Na realidade, é preciso determinar quais variáveis são 

importantes na determinação dos preços internos e se o grau de inserção 

externa desse subsetor da agricultura brasileira é relevante no 

comportamento destas variáveis. 

 A agricultura brasileira não pode ser considerada um conjunto 

homogêneo. Nela convivem produtos tão diferentes quanto à mandioca, 

essencialmente consumida no país, e a soja, completamente inserida no 

mercado internacional. Além disso, há produtos produzidos no país, mas 

com grande participação das importações no suprimento interno, como o 

trigo, e produtos que podem ser importáveis ou exportáveis de acordo com 

as condições do mercado interno e das variáveis externas. Esta 

diferenciação entre produtos agrícolas não é de forma alguma nova. Desde 

a época colonial, havia uma clara diferença entre os produtos da agricultura 

brasileira. Na realidade, a análise deste período forneceu a primeira 

classificação dos produtos brasileiros em mercados distintos. Era clara a 

diferença entre os produtos exportados, como o açúcar e o algodão5 e 

                                                
5 Em alguns períodos específicos, como vimos no Capítulo dois. 
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posteriormente o café, e os produtos de subsistência como o milho e a 

mandioca. Esta dicotomia foi ressaltada pelos pesquisadores da história 

econômica nacional. Caio Prado Júnior, por exemplo, ressalta as diferentes 

estruturas de produção de cada setor: 

 

Numa Economia como a brasileira – particularmente em sua 

primeira fase - é preciso distinguir dois setores bem diferentes 

da produção. O primeiro é dos grandes produtos de exportação, 

como o açúcar e o tabaco que vimos no capítulo anterior; o 

outro é das atividades acessórias cujo fim é manter em 

funcionamento aquela economia de exportação. São sobretudo 

as que se destinam a fornecer os meios de subsistência à 

população empregada nesta última; e poderíamos, em oposição 

à outra, denominá-la economia de subsistência.(...) Ao contrário 

da cana-de-açúcar, onde encontramos a exploração em larga 

escala, nesse setor são outras as formas e tipos de organização 

que vamos observar.(PRADO JÚNIOR, 1958, p. 41) 

 

 Esta divisão proposta por Prado Júnior articulava-se logicamente com 

sua noção de “Sentido da Colonização”, que era fornecer gêneros tropicais 

para a Metrópole6. Assim, era natural a divisão entre produtos exportados e 

produtos de subsistência, ressaltando-se as diferenças no uso do trabalho 

escravo e na extensão das propriedades. Apesar disso, não houve maior 

elaboração sobre as diferenças na formação de preços de cada categoria. 

 Já Furtado (1976) parece examinar mais detidamente este processo. 

Em sua análise do fluxo de renda da economia cafeeira, ele distingue os 

                                                
6 Ver Prado Júnior (1969) 
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impactos diferenciados das variáveis externas, especialmente a taxa de 

câmbio, nos setores exportador e de subsistência. Assim, ele ressalta: 

 

Observando mais detidamente o processo de depreciação 

cambial, depreende-se facilmente que as transferências de 

renda assumiam várias formas. Por um lado, havia 

transferências entre o setor de subsistência e o exportador, em 

benefício deste último, pois os preços que pagava o setor de 

subsistência pelo que importava cresciam relativamente aos 

preços que pagava o setor exportador pelos produtos de 

subsistência.(FURTADO, 1976, p. 168) 

 

 De forma geral, pode-se dizer que esta classificação entre produtos de 

mercado externo e interno (ou de subsistência) manteve-se ao longo do 

tempo, apesar de se tornar um pouco mais refinada. Castro (1967), em seu 

estudo clássico sobre o papel da agricultura brasileira no desenvolvimento 

do Brasil, também identificou a existência de dois setores (exportador e de 

subsistência) com estruturas distintas, mas restringe sua análise à 

capacidade que eles demonstram em cumprir suas “funções”. 

 Barros & Graham (1978) introduzem a questão da formação de preços 

específica a cada setor em sua análise do problema da produção de 

alimentos na década de setenta. Na realidade, a deficiência na oferta de 

alimentos nesta década conjugada ao crescimento das exportações agrícolas 

estimulou uma série de trabalhos analisando as relações entre estes setores, 

enfatizando suas peculiaridades e investigando o motivo da diferença de 

desempenho na década de setenta. Nesse contexto, Barros & Graham 
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segmentam a agricultura brasileira baseando-se no grau de abertura de 

cada setor ao exterior: 

 

Como já analisado, partimos da hipótese de que a agricultura 

brasileira pode ser, hoje, dividida em dois subsetores: 

doméstico e exportável. A distinção entre os dois grupos é feita 

na hipótese de que, no primeiro (produtos domésticos), os 

preços e as decisões de plantio dependem apenas da demanda 

local e da política do Governo e de que, no segundo, (produtos 

exportáveis), além de fatores locais, admite-se que o mercado 

internacional sinaliza e determina de forma importante a 

alocação e o crescimento da produção. (BARROS & GRAHAM, 

1978, p.697). 

 

 No mesmo período, Homem de Melo (1978) também identificou o 

ponto básico de diferenciação entre agricultura de mercado interno e 

externo como a exposição às forças do mercado internacional de produtos 

agrícolas, ou seja, a influência ou não de variáveis econômicas 

internacionais de maneira direta e imediata na formação dos preços. Além 

disso, ele cria uma categoria de produtos intermediários, que incluíam 

produtos que não se encaixavam nas duas categorias acima7. Em trabalhos 

posteriores8, essa classificação da agricultura brasileira em três categorias 

distintas consolida-se e a agricultura brasileira passa a ser classificada como 

“semi-aberta”, de acordo com o conceito desenvolvido por Myint (1975)9. 

                                                
7 Na época, milho e amendoim faziam parte dessa categoria. 
8 Homem de Melo (1986) e Homem de Melo (1997) 
9 Uma economia “semi-aberta” é definida por Myint como aquela em que grande parte esta insulada do 
impacto do comércio exterior e dos custos comparativos de forma que a contribuição do setor agrícola à oferta 
doméstica de alimentos pode ser analisada como se estivéssemos ainda em uma economia fechada. 
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 Na forma mais utilizada atualmente, esta classificação e os respectivos 

processos de formação de preços podem ser enumerados da seguinte 

forma10: 

 

a) Produtos Comercializáveis no Mercado Internacional 

 

Neste grupo, encontram-se os produtos de importação e exportação. 

O que diferencia este grupo dos demais é o papel da taxa de câmbio e dos 

preços internacionais como determinantes na formação dos preços internos. 

Partindo da hipótese de país pequeno no comércio internacional11 e 

abstraindo as barreiras do comércio internacional, é possível determinar por 

um esquema simples como são formados os preços nesse grupo. No caso 

dos produtos de exportação, a demanda é infinitamente elástica no nível do 

preço de referência. Internamente, os preços ao produtor são formados da 

seguinte forma: 

P1= Px. E – C.C   (1) 

 Em que: 

  P1= Preço ao produtor em reais 

  Px= Preço de referência em dólares (preço internacional FOB) 

  E = Taxa de câmbio (R$/US$) 

  CC = Custo de comercialização 

 

 Graficamente, temos: 

 

 

 

                                                
10 De acordo com Homem de Melo (1997) 
11 Hipótese realista na maioria dos produtos, com exceção do café e açúcar. 
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FIGURA 7 – PRODUTOS DE EXPORTAÇÃO 

 

 Dessa forma, os preços ao produtor dos produtos exportáveis são 

diretamente afetados pela taxa de câmbio e pelos preços internacionais. 

Entre os principais representantes desta categoria podemos citar a soja, 

fumo, laranja, suínos, carnes de frango e boi. Pela importância do Brasil na 

oferta mundial, café e açúcar não enfrentariam uma demanda infinitamente 

elástica, e sim uma demanda externa negativamente inclinada, e o processo 

de formação de preços apresentaria algumas diferenças em relação aos 

demais produtos. 

 No caso dos produtos de importação, os preços seriam formados da 

seguinte forma: 

    PI= Pm . E. (1+t) + CC   (2) 

Em que: 

  PI= Preço ao produtor em reais 

Pm= Preço de referência em dólares (preço internacional CIF) 

  E = Taxa de câmbio (R$/US$) 

  t = tarifa de importação 
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  CC = Custo de comercialização 

  

Graficamente, temos: 

 

FIGURA 8 – PRODUTOS DE IMPORTAÇÃO 

 

 

Entre os principais produtos de importação, temos o trigo e, em 

alguns períodos da década de noventa, o algodão e o leite. 

 

b) Produtos de Mercado Interno ou Domésticos 

 

Este grupo inclui os produtos com alta perecibilidade (como verduras, 

legumes e algumas frutas) e produtos com pouca demanda e oferta 

internacional como o feijão e a mandioca. Neste caso, a formação de preços 

é essencialmente determinada por variáveis internas, ou seja, as condições 

de oferta e demanda internas. No longo prazo, entretanto, as variáveis 

externas podem influenciar este subgrupo através de efeitos-substituição no 
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consumo e na produção, como, aliás, ocorreu na década de setenta com o 

problema na oferta de alimentos12. 

Graficamente, temos: 

 

FIGURA 9 – PRODUTOS DOMÉSTICOS 

 

 

 

c) Produtos de Mercado Interno Comercializáveis no Mercado 

Internacional. 

 

 Este grupo inclui os produtos no qual o Brasil possui pouca 

competitividade no comércio internacional. Podemos citar o milho e o arroz 

como principais representantes deste grupo na atualidade13. Os preços 

internos destes produtos apresentam um processo de formação de preços 

bastante interessante: devido ao fato do país não ser competitivo 

internacionalmente, os preços CIF de importação e FOB de exportação 

                                                
12 Para maiores detalhes, ver Barros & Graham (1978). 
13 O arroz mais claramente até o advento do Mercosul em 1991. 



 37

funcionam respectivamente como limite superior e inferior dos preços 

internos. Dentro destes limites, as variáveis relevantes para a formação dos 

preços internos são dados pela demanda e oferta internas. Graficamente, 

temos: 

 

FIGURA 10 -PRODUTOS DE MERCADO INTERNO COMERCIALIZÁVEIS NO 

MERCADO INTERNACIONAL. 

 

 

Assim, caso haja um deslocamento à direita da curva de demanda, 

derivada, por exemplo, de uma mudança nas preferências dos consumidores 

e o novo ponto de equilíbrio se localize acima do preço CIF de importação, 

haverá um influxo de importações que levará o preço deste produto 

novamente ao intervalo de preços CIF e FOB. Analogamente, caso haja um 

deslocamento à direita da curva de oferta causado, por exemplo, por uma 

mudança tecnológica, e o novo preço de equilíbrio se localize abaixo do 

preço FOB de exportação, haverá um fluxo de exportações que trará 

novamente o preço para dentro do intervalo. É bom destacar também que 
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este intervalo é influenciado pelos preços internacionais e pela taxa de 

câmbio (assim como os custos de comercialização), ou seja, eles podem se 

modificar ao longo do tempo de acordo com o comportamento das variáveis 

externas. 

O sucesso desta classificação proposta por Homem de Melo está na 

sua simplicidade e eficácia. Com poucas categorias e uma formulação 

simples do processo de formação de preços, é possível realizar vários 

exercícios de estática comparativa e descrever com bastante precisão o 

comportamento da maior parte dos produtos da agricultura brasileira. 

Entretanto, esta formulação é essencialmente teórica. Sua comprovação 

empírica depende de testes que demonstrem se efetivamente os preços são 

formados respondendo aquele esquema simplificado. 

 No caso do algodão, esta comprovação empírica pode ser feita 

analisando se os preços externos são transmitidos aos preços internos, ou 

seja, se o preço internacional e a taxa de câmbio influenciam os preços 

domésticos e se esta influência é compatível com as categorias propostas 

acima. Percebe-se pelo capítulo 2 que o algodão é um produto que pode ser 

incluído em mais de uma categoria ao longo do tempo.  Até o fim da década 

de 60, o algodão era um importante produto de exportação (categoria a), e 

o país era um dos principais exportadores no cenário mundial. A partir do 

início da década de setenta, apesar do Brasil ainda exportar grande parte de 

sua produção, as intervenções governamentais restringiram o processo de 

formação de preços do algodão, desestimulando a produção interna e 

transformando gradativamente o algodão num produto de mercado interno 

potencialmente comercializável (categoria c). Homem de Melo (1978) já 

havia percebido este fato, ao afirmar que: 
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Assim, é possível detectar que, mesmo para alguns produtos 

em que as transações internacionais são bem desenvolvidas 

(exemplo, algodão), medidas de política comercial brasileira têm 

impedido, por razões diversas, o livre desempenho dessas 

transações, de modo a transferir produtos para a categoria de 

domésticos.(HOMEM DE MELO, 1978, p.7) 

 

 Na década de oitenta, apesar de uma pequena flexibilização, não 

podemos definir qual o processo de formação de preços do algodão sem um 

exame minucioso dos preços internos e externos. Na década de noventa, as 

importações subsidiadas e a abertura do mercado, associadas às condições 

favoráveis do financiamento internacional, transformaram o algodão num 

produto de importação, o que teoricamente deveria ser representado por 

um aumento da influência das variáveis externas no processo de formação 

de preços do algodão. É essa dinâmica da cultura do algodão que se 

pretende testar através da análise da transmissão de preços externos para 

os preços internos nessa cultura. 
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3.1 – TRANSMISSÃO DE PREÇOS EXTERNOS PARA OS PREÇOS INTERNOS 

 

 

 A questão da transmissão de preços externos de uma “commodity” 

para os preços internos está inserida na vasta literatura sobre análise 

espacial de preços (spatial price analysis). De acordo com Fackler & 

Goodwin (2001), a análise espacial de preços estuda as relações entre os 

preços em diferentes mercados com o objetivo de avaliar sua integração e 

performance. Esta análise pode ser feita tanto dentro de um mesmo país 

entre regiões diferentes quanto entre países e blocos econômicos. 

 Em relação aos produtos agrícolas, a maior parte desta literatura tem 

sido voltada para o teste da chamada Lei do Preço Único (LPU). Segundo 

Isard (1977), a arbitragem no mercado de commodities assegura que cada 

bem tenha um preço único, definido numa moeda comum, em qualquer 

parte do mundo. Isto é o que ele denomina de Lei do Preço Único. Já Facker 

& Goodwin (2001) enfatizam o papel dos custos de transação14 e afirmam 

que, abstraindo esses custos, a LPU assegura que mercados regionais 

ligados pelo comércio e arbitragem apresentarão um preço único para seus 

bens. Alem disso, estes autores definem duas versões para a LPU. A 

primeira versão, conhecida como Versão Fraca da Lei do Preço Único, 

estabelece que a diferença entre os preços de um bem em dois locais deve 

ser menor ou igual ao custo de mover este bem da região com menor preço 

para a região com preço maior. Assim, teríamos: 

     Pj – Pi ≤ rij   (3) 

Em que: 

                                                
14 Estes custos incluem transporte, carga e descarga, seguros e o lucro normal do trader, entre outros. Alguns 
o chamam de custo de transferência, como Baulch (1997). 
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  Pj – preço do bem em j 

  Pi – preço do bem em i 

  rij – custo de mover o bem de i para j 

 

 A chamada “Versão Forte da Lei do Preço Único” estabelece que esta 

condição, conhecida como condição de arbitragem espacial, deva se manter 

como uma igualdade. Eles enfatizam, entretanto, que este é um conceito de 

equilíbrio, ou seja, os preços podem diferir desta relação, mas a ação de 

arbitragem levará a diferença de preços a se igualar ao valor dos custos de 

transação. Admitindo esta distinção entre curto e longo prazo, este trabalho 

procurará identificar e testar a LPU apenas no longo prazo, através da 

análise de co-integração. 

  È importante distinguir também o conceito de integração de mercado 

e a Lei do Preço Único. Segundo Faminow & Benson (1990), integração de 

mercado é o processo pelo qual ocorre a interdependência de preços. Já 

Goodwin & Piggot (2001) definem este conceito como a extensão no qual os 

choques são transmitidos entre mercados espacialmente separados. Fackler 

& Goodwin (2001) aperfeiçoam esta definição ao propor que integração de 

mercado deve ser entendida como a medida do grau no qual os choques de 

oferta e demanda em uma região são transmitidos para outra região. Assim, 

eles definem uma medida conhecida como razão de transmissão de preços 

definida como: 

    RAB= 

A

A

A

B

p

p

ε

ε

∂
∂
∂
∂

   (4) 

 

Em que: 
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  PA= preço na região A 

  PB= preço na região B 

  εA= choque de demanda na região A 

 

 

 Assim, o conceito de integração de mercado é menos restritivo que a 

LPU. É possível que dois mercados sejam integrados, mas que a LPU não 

seja observada como, por exemplo, quando RAB< 1. Isto pode acontecer 

devido a custos de transação elevados, assimetria de informação ou a 

existência de barreiras comerciais ou de entrada de novos concorrentes. 

Caso RAB = 1, dizemos que os mercados são perfeitamente integrados. 

Dessa forma, mercados perfeitamente integrados são aqueles nos quais 

uma variação no preço de um mercado é transmitida de maneira completa 

ao outro mercado. No contexto de co-integração, em que a preocupação é o 

equilíbrio entre as variáveis no longo prazo, perfeita integração de mercado 

e a Lei do Preço Único são conceitos equivalentes15. 

 

 

3.2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Os primeiros trabalhos sobre transmissão de preços e integração de 

mercados no setor agrícola usavam em sua maioria análises de correlação 

de preços ou regressões simples relacionando os preços pesquisados. 

Fackler & Goodwin (2001) citam Mohendru (1937) como o primeiro estudo a 

utilizar a análise de correlação de preços para investigar a integração de 

mercados agrícolas, no caso os mercados de trigo na Índia. A simplicidade 

                                                
15  Fackler & Goodwin (2001) enfatizam que, de forma geral, perfeita integração de mercado implica na Lei 
do Preço Único, mas o inverso não é verdadeiro. 
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desta ferramenta foi responsável pela sua popularidade durante várias 

décadas e vários estudos a utilizaram como forma de medir a integração de 

mercados. Formalmente, o que estes estudos possuíam em comum era o 

cálculo de coeficientes de correlação entre dois preços de uma mesma 

commodity em mercados diferentes. Este coeficiente era calculado da 

seguinte forma: 

    
21

12
12 σσ

σρ =     (5) 

Em que: 

  12ρ = coeficiente de correlação entre P1 e P2 

  12σ  =covariância entre P1 e P2 

  1σ = desvio-padrão de P1 

  2σ = desvio-padrão de P2 

 

 Caso se encontrassem valores próximos a um, estes estudos 

concluíam que havia uma forte relação entre os preços em diferentes 

mercados e assim eles poderiam ser considerados como mercados 

integrados. A questão de liderança de preços era resolvida analisando o 

tamanho dos mercados. Caso os valores fossem próximos a zero, estes 

mercados eram considerados não-integrados ou independentes. 

 Logo, entretanto, esta abordagem passou a ser criticada pela 

negligência em reconhecer o papel dos componentes comuns que poderiam 

causar variações em ambos os preços, como a inflação e os problemas 

climáticos (HARISS, 1979). Além disso, não havia qualquer cuidado em 

identificar as propriedades das séries de tempo analisadas e se precaver 

contra os problemas trazidos pela não-estacionariedade das séries, como o 

caso de correlações espúrias, ou seja, correlações sem qualquer sentido 
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econômico e que refletem apenas a presença de tendência estocástica nas 

variáveis16. Assim, os resultados destes estudos não permitiam afirmar se 

efetivamente ocorria a transmissão de preços entre mercados diferentes ou 

se as correlações observadas apenas refletiam a existência de componentes 

comuns ou de uma tendência estocástica que tornava as séries não-

estacionárias. 

 Outro método bastante utilizado era a regressão simples entre os dois 

preços de uma mesma commodity em mercados diferentes. No Brasil, os 

trabalhos de Homem de Melo (1978) e Barros & Graham (1978) apresentam 

regressões simples entre preços internacionais e preços ao produtor para 

vários produtos agrícolas17. Sua expectativa era de que, para os produtos de 

mercado externo, os coeficientes se mostrassem significantes, enquanto 

para os produtos domésticos, eles fossem estatisticamente iguais a zero. De 

forma geral, os trabalhos que procuravam examinar a validade da Lei do 

Preço Único18, consideravam um modelo simplificado em que: 

    P1= P2 E    (6) 

 Em que: 

   E = taxa de câmbio 

   P1= preço no país 1 

   P2= preço no país 2 

 

 Este modelo era testado geralmente utilizando as variáveis em 

logaritmos e considerando P*= P2.E. A equação testada então era 

geralmente a seguinte: 

    p1= a0+a1.p*+ tε    (7) 

                                                
16  Maiores detalhes no capítulo 4; 
17 Homem de Melo (1979) inclui outras variáveis, com destaque para a taxa de câmbio. 
18 Ver Isard (1977) e Richardson (1978). 
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E a hipótese nula era geralmente: 

    H0: a0=o e a1=1   (8) 

 

 Outros estudos incorporavam a noção da existência de custos de 

transação relaxando a hipótese de a0=0. Assim, estes custos eram 

considerados fixos, caso se estivesse utilizando as variáveis em nível, e 

proporcionais caso se estivesse trabalhando com variáveis em logaritmos. 

 As críticas a esta formulação são basicamente as mesmas em relação 

à análise de correlação. Em primeiro lugar, não havia muita preocupação em 

identificar a estacionariedade das séries analisadas. A não-estacionariedade 

das variáveis num contexto de regressão linear simples invalida as 

inferências baseadas nos testes t e F e impede o correto estabelecimento de 

relações de equilíbrio entre elas. Além disso, o uso de variáveis não-

estacionárias no contexto de regressões simples permite o aparecimento de 

regressões espúrias, ou seja, regressões em que obtemos testes t altamente 

significantes e altos coeficientes de determinação (R2), indicando uma 

relação significante entre as séries examinadas, mesmo que elas não 

apresentem qualquer tipo de relação (GRANGER & NEWBOLD, 1974). Nesse 

contexto, Ardeni (1989) ressalta a presença de regressões espúrias em 

estudos como o de Protopapadakis & Stoll (1983), que procuravam 

identificar as relações entre preços atuais e futuros de commodities 

agrícolas. Nesse estudo, os testes t são altamente significantes e os valores 

da estatística Durbin-Watson são menores que o R2 em onze dos quinze 

casos examinados, um indício forte da presença de regressões espúrias. 

 Alguns pesquisadores, conscientes deste problema, procuravam evitá-

lo através da diferenciação das séries de preço analisadas, tornando-as 
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estacionárias. (RICHARDSON, 1978; ISARD, 1977). Entretanto, este 

procedimento restringe a análise a um contexto de curto prazo e não é uma 

solução satisfatória em muitos casos em que lidamos com variáveis não-

estacionárias (PLOSSER & SCHWERT, 1978). 

 Outra crítica a maior parte destes modelos é a sua natureza estática e 

a omissão de defasagens que permitam que ajustamentos ao longo do 

tempo sejam estabelecidos. Isso invalida qualquer exame da validade da 

LPU no longo prazo e representa uma hipótese implícita de que todos os 

ajustamentos devem ocorrer imediatamente. 

 

3.2.1 – MODELOS DINÂMICOS 

 

 A motivação para a introdução de modelos dinâmicos nas análises 

sobre integração de mercados agrícolas reside na existência de defasagens 

significativas nos processos de arbitragem de preços que podem determinar 

a persistência de choques de preços em qualquer dos mercados analisados. 

De forma geral, os modelos dinâmicos usam vetores autoregressivos (VAR) 

para descrever o comportamento dos preços em diferentes mercados. 

 

3.2.1.1 – Teste de Ravallion 

 

 Um importante teste de integração de mercados agrícolas usando 

regressões dinâmicas foi proposto por Ravallion (1986). Nesse artigo, 

Ravallion analisa a relação entre preços em diferentes mercados agrícolas 

durante a grande fome de Bangladesh em 1984. Seu modelo pode ser 

interpretado como um modelo VAR com testes de restrições sobre a forma 

reduzida do modelo. Simplificadamente, o modelo de Ravallion estabelece a 
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existência de um mercado central (ou de referência) ligado a vários 

mercados regionais. Assim, temos: 

 

 P1= f1(P2, P3,…, PN, X1)      (9) 

 Pi= fi (P1, Xi)   i= 2,3,…,N   (10) 

 

Em que: 

 P1= preço no Mercado central 

 Pi= preço nos mercados regionais 

 Xi= vetor de influência nos mercados regionais 

 O modelo econométrico introduzido por Ravallion é da seguinte 

forma: 
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  (i=2,...,n) (12) 

 

 Ravallion enfatiza que, como a equação (11) é geralmente 

subidentificada, as hipóteses sobre integração de mercado e as restrições de 

parâmetros serão feitas em (12). Dessa forma, ele identifica três testes 

principais: 

 

a) Segmentação de mercado 

 

Os preços do mercado central não influenciam os preços do i-ésimo 

mercado se: 

   bij= 0   (j=0,...,n)   (13) 
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b) Integração de mercado de curto prazo 

 

Um aumento de preços no mercado será imediatamente repassado para 

o i-ésimo mercado se: 

   bi0=1 e aij=bij=0  (j=1,..., n)  (14) 

 

Ravallion também estabelece o que ele chama de forma fraca de 

integração de mercado de curto prazo em que os efeitos defasados 

desaparecem na média: 

   bi0=1 e ∑
=

n

j 1

(aij+bij)= 0    (15) 

 

c) Integração de mercado de longo prazo 

 

∑
=

n

j 1

aij + ∑
=

n

j 0

bij =0       (16) 

 

 A equação introduzida por Ravallion foi estendida por vários 

pesquisadores. Faminow & Benson (1990) analisaram a integração dos 

mercados de suínos no Canadá através de uma versão do teste de Ravallion 

que incorporava custos de transporte e sob a hipótese de que compradores 

e vendedores estão espacialmente dispersos. Uma importante conclusão 

deste trabalho é a de que mercados integrados podem apresentar uma 

estrutura oligopolizada, ou seja, integração espacial não implica 

necessariamente em eficiência. 

 Timmer (1987) utiliza também uma versão modificada do modelo de 

Ravallion. Seu trabalho assume que o preço do mercado de referência é 

predeterminado em relação aos mercados regionais e inclui apenas uma 
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defasagem para capturar a dinâmica dos preços. Assim, a equação principal 

do modelo é: 

 

  Pit= c0(P1t-P1t-1) + (c0+c1i).P1t-1 + c11Pit-1  (17) 

 

Em que: 

  Pit= preço no mercado regional em t 

  P1t= preço no mercado de referência em t 

 

 Nesse contexto, Timmer define o que ele denomina de Índice de 

Conexão de Mercado (IMC): 

 

  IMC = c11/(c0+c1i)      (18) 

 

 Em mercados altamente integrados, Timmer argumenta que o IMC 

deve estar próximo de zero, pois os efeitos defasados dos choques no 

mercado regional devem ser pequenos relativamente aos efeitos dos 

choques correntes e defasados no mercado de referência. 

 Apesar de representarem uma clara evolução em relação aos modelos 

estáticos e contornarem o problema da não-estacionariedade das séries 

através da diferenciação, os modelos baseados em Ravallion (1986) ainda 

não permitiam uma análise completa do comportamento dos preços no 

longo prazo e impediam testes que visassem confirmar a validade da Lei do 

Preço Único. 
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3.2.1.2 – Modelos com causalidade de Granger 

 

 Uma outra categoria de modelos dinâmicos muito utilizada na análise 

da transmissão de preços agrícolas envolve o conceito de causalidade de 

Granger. Granger (1969) estruturou um conceito formal de causalidade 

baseado em três premissas principais: 

1) As variáveis testadas resultam de processos estocásticos; 

2) As variáveis são estacionárias; 

3) O futuro não pode causar o passado. 

 

Sua definição de causalidade é a seguinte: 

 

If σ2(X/U )< σ2(X/ YU − ), we say that Y is causing X, denoted 

by tt XY ⇒ . We say Yt is causing Xt if we are better able to 

predict Xt using all available information than if information 

apart from Yt has been used (GRANGER, 1969, p. 428) 

 

 Assim, se yt causa xt, a previsão do valor presente de xt é superior ao 

usarmos os valores passados de yt em relação à possibilidade de não 

utilizarmos tal informação. A implementação deste conceito de Granger é 

feita através de um teste de significância de parâmetros que exprime a 

influência das variáveis passadas sobre os valores atuais das variáveis 

testadas. Assim, temos: 
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A hipótese nula é definida como: 

   H0: β1 = β2=...= βm=0    (21) 

 

 A equação (19) envolve o que se denomina modelo irrestrito enquanto 

a equação (20) envolve o modelo restrito. Estas equações são repetidas com 

yt como variável dependente e zt como variável independente: 
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 A hipótese nula também é definida como: 

   H0: δ1= δ2=...= δm=0    (24) 

 

 A estatística do teste conjunto é calculada da seguinte forma: 

  F = [SQR(restrito) – SQR(irrestrito)]/m  ~ Fm,T-2m (25) 
   SQR(irrestrito)/(T-2m) 
 Em que: 

SQR = soma dos quadrados dos resíduos 

   m = número de restrições 

   T = número de observações 

 

 Se as hipóteses nulas em (21) e (24) não forem rejeitadas, haverá 

ausência de causalidade em ambos os sentidos. Se a hipótese nula em (21) 

for rejeitada e em (24) não for rejeitada, haverá causalidade de Granger de 

yt para zt.Por outro lado, se a hipótese nula em (21) não for rejeitada e (24) 

for rejeitada, haverá causalidade de zt em relação a yt. Se, entretanto, as 

hipóteses nulas em (21) e (24) forem rejeitadas, haverá bicausalidade entre 

yt e zt. É bom enfatizar que este teste deve ser aplicado apenas em variáveis 
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estacionárias, pois se isto não ocorrer, a distribuição da estatística do teste 

não converge para uma distribuição F. 

 Nota-se nas equações acima que o conceito de causalidade de 

Granger envolve a idéia de precedência temporal e não se pode determinar, 

apenas pelo seu resultado, um nexo causal estrito ligando as variáveis 

testadas. Assim, caso encontremos uma relação de preços em que P1 

Granger-causa P2, a interpretação será de que as variações em P1 tendem a 

liderar as variações em P2 (AGUIAR & BARROS, 1991). 

 O grande impulso dado à utilização do conceito desenvolvido por 

Granger na transmissão de preços agrícolas foi dado por Bishop (1979). 

Segundo ele: 

Another interesting application involves the question of price 

transmission among countries. If one defines a world price as 

one that ”drives” other prices, one could determine which price, 

if any, is the world price, as well as discern whether a causal 

structure exists (whether prices are transmitted among 

regions). (BISHOP, 1979, p. 1) 

 

 Para isso, Bishop utiliza uma versão do teste de Granger desenvolvido 

por Sims (1972) que se tornou referência na maior parte dos trabalhos 

realizados posteriormente, especialmente no Brasil. Nesta versão, há 

novamente a estimação de duas equações envolvendo as duas variáveis 

testadas em que, em cada equação, uma variável será a variável 

dependente e será estimada utilizando os valores passados, correntes e 

futuros da variável independente. Assim, tem-se19 : 

                                                
19  O modelo abaixo é baseado em Aguiar & Barros (1991). 



 53

 tj

m

j
jkt

m

k
kiti

m

i
tt TDzzzy 15

1

1
4

1
32

1
10 εαααααα ++++++= ∑∑∑

−

=
−

=
+

=

  (26) 

 tj

m

j
jkt

m

k
kiti

m

i
tt TDyyyz 25

1

1
4

1
32

1
10 εββββββ ++++++= ∑∑∑

−

=
−

=
+

=

  (27) 

Em que: 

  y e z = variáveis testadas 

  T = tendência determinista 

  Dj = variáveis dummy 

  εit=  erros aleatórios 

 

 As hipóteses nulas são: 

  H0: 1) α 21=α 22=...=α 2m=0     (28) 

   2) β 21= β 22=...= β 2m=0     (29) 

 

 A estatística do teste é calculada novamente utilizando-se a estatística 

F em que as equações irrestritas e restritas correspondem a (26) e (27) 

respectivamente com e sem as variáveis futuras. Assim: 

 

F = [SQR(restrito) – SQR(irrestrito)]/q-p  ~ Fq-p,T-q  (30) 
   SQR (irrestrito)/(T-q) 
 Em que: 

SQR = soma dos quadrados dos resíduos 

   q= número de parâmetros estimados no modelo irrestrito 

   p= número de parâmetros estimados no modelo restrito 

   T = número de observações 

 

 Se as duas hipóteses nulas forem rejeitadas, há relação bi-causal 

entre yt e zt. Se as duas hipóteses não forem rejeitadas, há ausência de 
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causalidade. Se (28) for rejeitada e (29) não for, há causalidade de yt para 

zt e se (28) não for rejeitada e (29) for rejeitada, há causalidade de zt para 

yt. 

 Vários trabalhos procuraram incorporar esta metodologia sugerida por 

Bishop (1979), não só investigando a transmissão de preços entre mercado 

externo e interno, mas incluindo os vários níveis de mercado da 

comercialização de produtos agrícolas, como atacado, varejo e produtor 

rural. Carvalho et al. (1983), por exemplo, testam a hipótese de causalidade 

entre diversos níveis de comercialização nos mercados interno e externo 

para os preços do algodão. Os resultados indicam a inexistência de qualquer 

relação significante no período entre 1950 e 1979.  Entretanto, em virtude 

de trabalhar com séries de preço anuais, seu resultado fica prejudicado pelo 

pequeno número de graus de liberdade causado pelo tamanho de sua 

amostra. 

 Barros e Martines-Filho (1987) investigam a transmissão de preços em 

diferentes níveis de mercado para produtos como arroz, feijão, milho, 

tomate e laranja, entre outros, no período de 1970 e 1981 e concluem pela 

predominância do atacado na liderança de preços agrícolas no país. 

 Aguiar (1989) realiza o mesmo procedimento para o complexo soja 

(grão, farelo, e óleo) entre 1982 e 1989, incluindo também o setor externo. 

Suas conclusões são de que as variações iniciam-se predominantemente no 

mercado externo e internamente, o nível de atacado tende a liderar as 

variações. 

 Estes trabalhos estimularam uma série de estudos sobre a 

transmissão de preços em vários produtos agrícolas no país. Aguiar (1993) 

realiza uma síntese desses estudos e conclui que: 
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Quanto aos produtos exportáveis, os resultados sugerem que o 

Brasil é um “tomador de preços” para laranja, soja em grão, 

óleo de soja e frango de corte. Em mercados onde o Brasil 

possui uma posição relativa maior, como o de café e farelo de 

soja, o mercado interno pode influenciar a formação do preço 

internacional Em suma os resultados sugerem que (...) produtos 

exportáveis tenderiam a ter seus preços firmados a partir dos 

preços externos, a menos que se tratassem de produtos onde o 

Brasil detivesse uma parcela significativa do mercado 

exportador. (AGUIAR, 1993, p. 298). 

 

 A falta de um modelo teórico foi sempre um problema para os 

trabalhos citados acima. Aguiar (1995) expõe o modelo conhecido como 

Mundlak-Larson como o que permite uma melhor descrição do processo de 

transmissão de preços. Esse modelo propõe um mecanismo de defasagens 

distribuídas que permite que o processo de arbitragem ocorra ao longo do 

tempo e incorpora as noções de curto e longo prazo. 

 Recentemente, a metodologia Bishop-Sims vem perdendo espaço para 

a análise de co-integração20.As críticas que podem ser feitas a essa 

abordagem dizem respeito ao pouco cuidado dado aos custos de transação 

e a necessidade quase constante de diferenciar as séries de preço 

estudadas. Essa diferenciação representa uma perda de informação e uma 

má especificação do modelo caso as variáveis em nível apresentem uma 

combinação que seja estacionária e restringe a análise a um contexto de 

equilíbrio de curto prazo. 

                                                
20 Entretanto, há ainda alguns trabalhos recentes que utilizam essa metodologia, como Grôppo (1997) e 
Mafioletti (2001). 
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3.2.1.3 – Análise de co-integração 

 

 A partir do reconhecimento de que a maior parte das séries 

econômicas, especialmente os preços, são não-estacionárias e com o 

desenvolvimento da Econometria e da capacidade computacional nos anos 

oitenta, a análise de co-integração passou a ser a técnica preferida na 

análise de integração de mercados agrícolas e na transmissão de preços 

entre países. Em termos gerais, duas séries econômicas são ditas co-

integradas quando ambas são integradas de mesma ordem e existe uma 

combinação entre elas que é estacionária21.  A não-estacionariedade das 

variáveis num contexto de regressão linear simples invalida as inferências 

baseadas nos testes t e F e impede o correto estabelecimento de relações 

de equilíbrio entre elas. Caso as variáveis sejam co-integradas, entretanto, é 

possível estabelecer tais relações e analisar o comportamento de curto e 

longo prazo entre as variáveis. 

 Estas características da análise de co-integração encaixaram-se 

perfeitamente nas necessidades dos estudos sobre transmissão de preços 

agrícolas. De forma geral, estes estudos procuravam estudar as relações 

entre duas séries de preços e, particularmente no caso dos produtos de 

exportação, entre os preços internacionais e o preço interno. Como estas 

séries são geralmente não-estacionárias, a análise de co-integração permite 

testar se há uma combinação linear entre estes preços que é estacionária. 

Esta relação exprime um comportamento de longo prazo entre os preços 

pesquisados, ou seja, a existência de transmissão entre preços 

internacionais e preços domésticos manifesta-se pela existência de uma 

relação de longo prazo entre eles que é obtida pela análise de co-

                                                
21 Na realidade, esse caso corresponde às séries integradas de ordem d[I(d)] que são co-integradas [CI(d, d)]. 
Uma definição formal de co-integração encontra-se no capítulo 4. 
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integração. Além disso, a análise de co-integração22 permite testar o 

funcionamento da Lei do Preço Único(LPU) ao impor restrições sobre os 

coeficientes encontrados no vetor de co-integração β, que exprime as 

relações de longo prazo. Assim, a LPU seria considerada apenas no longo 

prazo, permitindo que as oportunidades de arbitragem sejam exercidas no 

curto prazo, não impondo assim qualquer hipótese de ajustamento 

instantâneo de preços. 

 Um dos primeiros trabalhos a usar a análise de co-integração para 

avaliar a validade da Lei do Preço Único nos mercados agrícolas foi o artigo 

de Ardeni (1989). Neste trabalho, ele examinou as falhas em estudos 

anteriores que procuravam testar a LPU23. Sua conclusão é de que a maior 

parte da evidência empírica existente até aquele momento sobre a LPU não 

seria confiável. Assim, introduzindo a análise de co-integração, ele procurou 

testar se os preços de algumas commoditties em quatro países escolhidos 

(EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália) podem ser considerados co-

integrados. Para isso, ele utilizou o Procedimento de Engle & Granger 

(1987), usando a seguinte equação: 

   Pj= α+ β. Pi+ εt    (31) 

 

Em que: 

  Pj= preço no país j 

  Pi= preço no país i (expresso na mesma moeda que j) 

  εt= termo de erro 

 

 Caso Pj e Pi sejam co-integrados, existe uma combinação linear entre 

elas que é estacionária. Essa combinação pode ser expressa através da 

                                                
22 Particularmente, o Procedimento de Johansen, usado neste trabalho. 
23 Basicamente, falhas em considerar as propriedades das séries de tempo analisadas. 
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relação Pj - α-β.Pi. Assim, o teste de co-integração consiste em testar se εt é 

estacionário, isto é, se ele possui ou não uma raiz unitária. Dessa forma, sua 

implementação obedece dois passos distintos: 

 

1) a estimação dos coeficientes α e β por mínimos quadrados 

ordinários e a obtenção dos resíduos tε̂ ; 

2) o teste de raiz unitária nos resíduos tε̂ . 

 

Caso encontremos uma raiz unitária nos resíduos, ou seja, caso os 

resíduos não sejam estacionários, rejeitamos a hipótese de co-integração. 

Se os resíduos forem estacionários, não rejeitamos a hipótese de co-

integração entre Pj e Pi. Para Ardeni (1989), o teste de co-integração 

equivale a testar a validade da LPU. Sua conclusão é de que, com este 

procedimento, a evidência de sua validade é bastante reduzida. 

Baffes (1991) critica Ardeni (1989) por considerar que apenas a 

existência de co-integração seja evidência suficiente da LPU. Segundo ele, é 

necessário que o coeficiente β, que expressa as relações entre as variáveis, 

seja estatisticamente igual a 1 ou, de outra forma, que os diferenciais de 

preço entre dois países sejam estacionários. Além disso, Baffes (1991) 

incorpora dados sobre custos de transporte entre os países pesquisados por 

Ardeni (1989) e conclui que há evidência da validade da LPU, principalmente 

no período até 1972. 

Outros estudos começaram a surgir aplicando a análise de co-

integração no estudo da integração entre mercados agrícolas em países em 

desenvolvimento. Alexander & Wyeth (1994) examinaram o mercado de 

arroz na Indonésia e concluíram que os choques de oferta são mais 

importantes que os choques de demanda na explicação das flutuações de 
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preços entre as várias regiões examinadas. Alderman (1993) avaliou a 

integração de mercados de grãos em Gana usando o procedimento de Engle 

& Granger (1987). Seu estudo é inovador, ao investigar o papel de uma 

commodity (milho) na transmissão de informações para o mercado de 

outros grãos. 

Gonzales-Rivera & Helfand (1998) usaram a análise de co-integração 

para analisar a integração do mercado de arroz no Brasil. Este estudo 

utilizou informações sobre o fluxo de comércio de arroz entre os estados 

brasileiros e procurou definir um comportamento de longo prazo comum a 

todos eles. 

O crescimento do número de trabalhos usando o conceito de co-

integração24 para identificar a integração de mercados agrícolas também 

estimulou uma série de trabalhos críticos à metodologia. Goodwin (1992), 

por exemplo, defendeu que a co-integração entre preços de produtos 

agrícolas em mercados diferentes não é uma condição necessária para 

eficiência nem para integração de mercado. Segundo ele, a maioria dos 

trabalhos envolvendo co-integração parte de uma hipótese implícita muito 

forte: a de que os custos de transação são estacionários. Entretanto, caso 

isto não ocorra, é bastante provável que rejeitemos a hipótese de co-

integração entre os preços mesmo que os mercados sejam integrados e haja 

transmissão de preços entre eles. Nesse contexto, ele examinou o mercado 

de trigo e confirmou que a não-estacionariedade dos custos de transporte 

marítimo entre o Japão e os EUA impedia que a análise apenas dos preços 

do trigo nestes países confirmasse a hipótese de integração entre eles. 

                                                
24 Ver Fackler & Goodwin (2001) para uma lista das referências principais 
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Barret (1996) concordou com as críticas de Goodwin (1992) e criticou 

a falta de cuidado da maioria dos estudos com as descontinuidades 

observadas no comércio. Segundo ele: 

 

(...) trade flows are often temporally discontinuous because of 

perturbations and seasonal shifts in underlying demand and 

supply patterns or in transaction costs. At these break points, 

the slope of the relation between is zero, while at other times is 

roughly one. Where discontinuities exist, cointegration tests 

impose a linear approximation to a nonlinear (piecewise linear) 

conditional expectation function. The greater the transfer costs 

between markets and the more frequent the discontinuities, the 

more pronounced this nonlinearity and the more suspect are 

the findings of linear cointegrating regressions (BARRET, 1996, 

p. 827). 

 

 Outro estudo crítico importante é o trabalho de Fackler & Mcnew 

(1997). Nesse artigo, eles sugerem cautela na aplicação e interpretação de 

modelos de co-integração na análise do comportamento dos preços 

agrícolas. Segundo eles, co-integração de preços não é uma medida útil 

para integração de mercados. Isso ocorre porque, como ressaltado por 

Goodwin (1992), a co-integração de preços depende da hipótese de custos 

de transação estacionários, o que nem sempre é uma hipótese realista. 

Além disso, mesmo com custos de transação estacionários, podem ocorrer 

problemas com o uso da análise de co-integração. É possível que os preços 

sejam co-integrados mesmo que não haja comércio regular entre os 

mercados estudados. Basta para isso que o diferencial de preços seja menor 
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que os custos de transação envolvidos no comércio entre eles. Assim, sua 

conclusão é de que a co-integração não é uma condição necessária nem 

suficiente para a integração de mercados. 

 Com base nestas críticas, muitas abordagens alternativas começaram 

a surgir, utilizando principalmente dados sobre o fluxo de comércio 

combinados com a análise dos preços25. Entretanto, para os objetivos deste 

estudo, a análise de co-integração entre os preços é adequada. Em primeiro 

lugar, o objetivo principal deste estudo é investigar a transmissão de preços 

do algodão entre o mercado externo e interno e não a integração de 

mercado propriamente dita. Isso significa que o que nos interessa é o 

comportamento per se dos preços e não a investigação sobre a relação 

entre a integração física dos mercados e os mecanismos de arbitragem que 

assegurariam uma trajetória comum dos preços. Isto significa que a 

preocupação do estudo é identificar a influência dos preços internacionais na 

formação dos preços internos do algodão e caracterizar até que ponto esta 

influência aumentou com a abertura econômica ocorrida na década de 

noventa. Nesse sentido, a análise das relações entre os preços é 

fundamental e a análise de co-integração, frente às características das séries 

de preço estudadas, é a melhor ferramenta para identificar tais relações. 

Quanto aos custos de transação, e ante aos problemas para a obtenção de 

uma série que reflita tais custos, este estudo optou por considerar a 

hipótese de que eles sejam estacionários. 

                                                
25 Ver Barret (1996), Baulch (1997) e Li & Barret (1999). 
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3.2.1.4 – REFERÊNCIAS SOBRE TRANSMISSÃO DE PREÇOS NO BRASIL 

USANDO ANÁLISE DE CO-INTEGRAÇÃO 

 

 O uso da análise de co-integração nos estudos sobre transmissão de 

preços agrícolas no Brasil é muito recente, datando do final da década de 

noventa. Como vimos, até meados da década, a abordagem Sims-Bishop era 

a mais utilizada. Entretanto, ela vem perdendo espaço para a análise de co-

integração devido ao tratamento cuidadoso desta abordagem com as 

propriedades das séries de tempo utilizadas e a facilidade em separar o 

comportamento de curto e de longo prazo das variáveis. 

 Um dos primeiros trabalhos a utilizar a análise de co-integração no 

contexto agrícola foi o artigo de Costa & Ferreira Filho (2000). Nele, os 

autores analisaram as relações de longo prazo entre as séries de preço de 

três produtos (milho, arroz e algodão) e procuraram testar a validade da Lei 

do Preço Único para a década de noventa. Este teste foi feito através de 

testes de hipótese sobre os coeficientes da matriz β que correspondem aos 

coeficientes de longo prazo que definem o vetor de co-integração entre os 

preços analisados26. As conclusões deste estudo não foram favoráveis a 

proposição de integração de mercado e do funcionamento da lei do preço 

único. Especificamente no caso do algodão, não foi encontrada qualquer 

relação de integração entre os preços internos e externos. Outro estudo a 

utilizar a co-integração foi o artigo de Margarido & Barros (2000). Neste 

artigo, eles procuraram verificar se alterações em variáveis 

macroeconômicas externas e internas transmitem-se ao comportamento do 

índice de relação de trocas entre preços agrícolas e industriais. Além disso, 

                                                
26 Para uma definição formal dos testes, ver o capítulo quatro. 
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eles também mediram o grau de impacto causado por mudanças nas 

variáveis acima sobre o índice de preços agrícolas, ou seja, quantificaram 

esta relação. Um dos problemas de se trabalhar com índices é a agregação 

de produtos diferentes em relação ao impacto externo. Assim, misturam-se 

produtos com elevada transmissão de preços, como a soja, e produtos que 

não sofrem interferência do mercado internacional (como o feijão). Além 

disso, as conclusões deste estudo ficaram prejudicadas pelo pequeno 

tamanho da amostra (julho de 94 a dezembro de 98). 

 Já Nogueira et al. (2001) examinaram a integração espacial em quatro 

mercados regionais de café arábica em Minas Gerais e São Paulo entre 

setembro de 1996 e outubro de 2000. Eles concluíram que os mercados são 

integrados espacialmente, ou seja, um choque de oferta ou demanda em 

um desses mercados afeta o preço do café arábica nos demais mercados. 

 Em relação ao algodão, um estudo destaca-se na análise das relações 

entre os preços externos e internos. Rochelle (2000) utilizou o enfoque de 

Engle & Granger (1987) para identificar a existência de co-integração entre 

as séries de preço de algodão em pluma nos mercados doméstico e 

internacional entre janeiro de 1988 e dezembro de 1999 a fim de verificar se 

os mesmos são integrados. Não há qualquer teste de validade da Lei do 

Preço Único, mas sua conclusão é de que há uma relação de longo prazo 

entre os preços internacionais e nacionais do algodão ao longo da década de 

noventa. 

 
 



 64

 

 

 

 

4 – METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 

 A análise da transmissão de preços do algodão entre os mercados 

externo e interno será realizada através do Procedimento de Johansen para 

co-integração. Este procedimento é recomendável quando estamos lidando 

com variáveis não-estacionárias, o que inviabiliza o uso do modelo de 

regressão padrão para estabelecer a relação entre as variáveis. 

Formalmente, uma variável x(t) é estacionária27 para qualquer t e qualquer ζ 

quando: 

 

1) E( x(t))= E(x(t + ζ))= µ      (32) 

2) E[x(t) - µ) (x(t + ζ) - µ)] = Cov(x(t), x(t + ζ)) = f(ζ) 

Se ζ=0, Var(x(t)) = σ2 

Se ζ≠0, Cov(x(t), x(t + ζ))= f(ζ) 

 

 Assim, uma série temporal é estacionária quando apresenta reversão 

para uma média de longo prazo e possui uma variância finita e invariante no 

tempo. Quando se trabalha com séries não-estacionárias, o modelo de 

regressão clássica não é adequado: as propriedades usuais dos estimadores 

de Mínimos quadrados não são observadas e as inferências baseadas nos 

testes t e F ficam prejudicadas. Segundo Griffiths, Hill & Judge(1993): 

                                                
27Na realidade, fracamente estacionária ou estacionária de segunda ordem.O conceito de estacionariedade 
estrita é mais restritivo, porém não é necessário nesse contexto. 
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(...) For regressions between integrated time series (that is, 

time series that must be differenced once or more to be 

stationary), distributions of conventional test statistics (e.g., t, 

F) do not have distributions anything like the t- and F-

distributions that we expect to hold when a null hypothesis is 

true. Consequently, critical values normally used are 

inappropriate. Furthermore the least squares estimators of the 

intercept and slope are not consistent, and the Durbin-Watson 

statistic converges to zero. In a nutshell, the usual properties of 

least squares estimators do not hold when yt e xt are 

integrates time series that require differencing to achieve 

stationarity. (GRIFFITHS; HILL; JUDGE, 1993, p.697, grifos do 

autor) 

 

Aliás, Granger e Newbold (1974) provaram que se usarmos séries não 

estacionárias num contexto de regressão linear é bastante comum 

encontrarmos testes t altamente significantes, R2 altos e testes Durbin-

Watson (DW) baixos, ou seja, resultados aparentemente bons mesmo 

quando não há qualquer relação entre estas séries. Este tipo de regressão é 

conhecido como regressão espúria. Dessa forma, o objetivo da estimação 

que é procurar estabelecer relações de equilíbrio entre variáveis econômicas 

fica prejudicado. A questão relevante é que a maior parte das séries 

econômicas é não-estacionária e, assim, deve-se procurar outro método de 

estimação que permita analisar a relação entre elas. 

 Durante muito tempo, a recomendação usual era diferenciar as séries 

não-estacionárias. Isso ocorria porque muitas séries econômicas são 
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integradas de ordem 1[I(1)], ou seja, possuem uma raiz unitária e, portanto 

são estacionárias na diferença. Assim, ao invés de: 

 

  Yt=βxt + et    (33) 

 

Tem-se que: 

∆yt=β∆xt + ∆et    (34) 

 

Entretanto, a diferenciação das séries restringe a análise a um 

contexto de curto prazo e, caso exista a co-integração entre as variáveis, 

isto representa um erro de especificação na relação linear entre elas que já 

é estacionária (Enders, 1995). Assim, para examinar as relações de longo 

prazo entre variáveis não-estacionárias, temos que usar o conceito de co-

integração. 

 

4.1 – ANÁLISE DE CO-INTEGRAÇÃO 

 

 Segundo Engle & Granger (1987), a definição de co-integração é a 

seguinte: 

 Seja xt um vetor (Nx1). xt é dito co-integrado de ordem (d-b) – 

xt~CI(d, b) – se: 

 

1) Todos os componentes de xt são integrados28 de ordem d(xt ~ I(d)) 

2) Existe um vetor β≠0 tal que zt= β’xt é integrado de ordem (d-b), b>0. 

O vetor β é chamado vetor de co-integração. 

 

                                                
28  Uma série yt é integrada de ordem d ( yt ~I(d)) se ela possui d raízes unitárias, ou seja, se ela precisa ser 
diferenciada d vezes para se tornar estacionária( ∆dyt é estacionária). Uma série estacionária é dita I(0). 
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Na teoria econômica, entretanto, a maior parte da literatura sobre co-

integração refere-se a variáveis que são CI(1,1).Assim, usaremos o termo 

co-integração para designar esse caso específico. Dessa forma, duas ou 

mais variáveis não-estacionárias serão co-integradas se existir uma 

combinação linear entre elas que seja estacionária. Em termos econômicos, 

a existência de co-integração entre duas ou mais séries econômicas indica a 

existência de uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas, 

permitindo a utilização de variáveis não-estacionárias em análises de 

regressão. 

 

4.2 – TESTES DE RAIZ UNITÁRIA 

 

 O primeiro passo para a análise de co-integração é a verificação da 

ordem de integração das variáveis de interesse, ou seja, é preciso verificar a 

existência ou não de raízes unitárias nas séries temporais e, em caso 

afirmativo, determinar se a ordem de integração é a mesma para todas as 

variáveis envolvidas. Existem diversos testes para verificar a existência de 

raízes unitárias em série temporais. Neste trabalho, serão utilizados os 

testes DF e ADF desenvolvidos por Dickey & Fuller (1979,1981). 

 

4.2.1 - O TESTE DICKEY-FULLER 

 

 O teste de Dickey-Fuller (DF) é implementado pela realização da 

estimação da seguinte equação por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO): 

 

    Yt= ρ Yt-1 + εt    (35) 

 



 68

Em que:  H0: ρ = 1    (36) 

Ha= ρ < 1 

 

 A hipótese nula é que existe uma raiz unitária, ou seja, que ρ=1. 

Entretanto, a representação mais comum é dada pela subtração de Yt-1 em 

ambos os lados da equação (35). Assim: 

 

∆Yt = Θ Yt-1+ εt   (37) 

  

 

Em que:  ∆Yt= Yt- Yt-1 

Θ = ρ- 1 

    εt=ruído branco 

 

 Com a hipótese nula dada por: 

    H0: Θ = 0 

Ha= Θ < 0 

 

 Entretanto, não podemos usar os tradicionais testes t e F para avaliar 

a hipótese de existência de raiz unitária. Assim, Dickey & Fuller (1979), 

através de experimentos de Monte Carlo, obtiveram os valores críticos que 

nos permitem testar esta hipótese. Dessa forma, o procedimento adequado 

é comparar a estatística t referente a Θ sob a hipótese nula com os valores 

críticos tabulados por Dickey e Fuller. A não-rejeição da hipótese nula indica 

a presença de uma raiz unitária, ou seja, a série é integrada de ordem 

1[I(1)]. 
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 A correta especificação de (37) também é essencial para a realização 

do teste DF. A omissão de termos determinísticos como constante e 

tendência leva o poder do teste29 a zero, causando a não-rejeição de uma 

hipótese nula falsa. Assim, concluiremos pela existência de uma raiz unitária 

mesmo quando ela não existir. Dessa forma, é necessário testar as 

especificações com constante e com tendência e decidir qual a mais 

adequada para a realização dos testes de raiz unitária. Então, além de (37), 

é possível distinguir mais duas especificações: 

 

 Com constante:   ∆Yt= α + θYt-1 + εt  (38) 

 Com constante e tendência: ∆Yt= α + βt + θYt-1 + εt  (39) 

 

 A decisão sobre qual especificação deve ser usada pode ser feita 

diretamente através de testes sobre a significância do termo da tendência e 

da constante nas equações (38) e (39) ou por testes conjuntos de 

significância dos termos determinísticos e de raiz unitária. No primeiro caso, 

também usamos tabelas construídas por Dickey & Fuller (1981): em (38), 

usamos a tabela ταµ para testar se α=0 dado θ=0. Em (39), usamos a tabela 

τατ para testar se α=0 dado θ=0 e τβτ  para testar se β=0 dado que θ=0. No 

caso dos testes conjuntos, é necessário construir uma espécie de estatística 

F, chamada por Dickey & Fuller(1981) de Φ1, Φ2  Φ3. Estas estatísticas são 

construídas da mesma maneira que testes F tradicionais: 

 

 Φi = [SQR i(restrito) – SQR i(irrestrito)]/r    (40) 

  SQRi(irrestrito)/(T-k) 

 

                                                
29 O poder de um teste é a probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, dado que ela é falsa.Formalmente, ela é 
calculada como: [1-erro tipo II]. 
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 Em que:  SQRi = soma dos quadrados dos resíduos30 

   r = número de restrições 

   T = número de observações 

   k = número de parâmetros estimados no modelo irrestrito 

 

 Comparando o valor calculado em Φi com o valor apropriado que está 

em Dickey & Fuller(1981), pode-se determinar se a restrição é válida ou 

não. No caso da equação (38), podemos testar as hipóteses conjuntas 

α=θ=0 com a estatística Φ1. No caso da equação (39), podemos testar as 

hipóteses conjuntas α=β=θ=0 com a estatística e β=θ=0 com a estatística 

Φ3. 

 

4.2.2 - O TESTE DICKEY-FULLER AUMENTADO 

 

 O teste DF envolve a pressuposição que o processo gerador dos dados 

(DGP) é um processo autorregressivo de ordem 1[AR(1)]. Entretanto, em se 

tratando de séries econômicas, é bastante provável que as variáveis sigam 

processos autoregressivos de ordem maior do que 1. Se isto acontecer, o 

uso de uma representação AR(1) tornará os erros autocorrelacionados, 

devido à falha na especificação da estrutura de Yt. O problema é que a 

autocorrelação invalida o uso da distribuição DF, pois ela tem como hipótese 

que εt é um ruído branco. Assim, no caso de Yt seguir um processo 

autorregressivo de ordem p[AR(p)], p>1, e necessário usar o teste Dickey-

Fuller aumentado(ADF). 

                                                
30 No caso de Φ1, o modelo irrestrito corresponde àquele com constante, ou seja, ∆Yt= α + θYt-1 + εt. No caso 
das estatísticas Φ2 e Φ3, o modelo irrestrito  corresponde ao modelo com constante e tendência determinista,ou 
seja, ∆Yt= α + βt + θYt-1 + εt. 
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 Suponha que Yt siga um processo autorregressivo de ordem p. Assim, 

temos: 

Yt= 1ρ Yt-1 + 2ρ Yt-2 + …+ pρ Yt-p+ εt  (41) 

 Com algumas transformações, é possível representar (41) da seguinte 

forma: 

   ∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt    (42) 

 Em que: θ = 1
1

−∑
=

p

i
iρ  

   iδ = - ∑
+=

p

ij
j

1
ρ  

    

O teste ADF consiste na estimação da equação (42) por Mínimos 

Quadrados Ordinários. As hipóteses do teste são as seguintes: 

 

   H0= θ = 0 

   Ha= θ < 0 

 

 A não-rejeição da hipótese nula indica presença de uma raiz unitária 

na série Yt. Na realidade, a equação (42) indica o modelo mais simples, sem 

constante e sem termo de tendência. As outras especificações possíveis são: 

 

∆Yt= α + θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt     (43) 

∆Yt= α + βt + θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt     (44) 
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 Como o teste DF, para cada especificação devemos calcular o valor de 

t relativo à hipótese nula e comparar com o valor crítico da estatística 

tabulada por Dickey & Fuller (1979). As estatísticas τ, τµ e ττ correspondem 

ao teste t  para a estimativa do coeficiente da variável Yt-1 sob H0 nas 

equações (42), (43) e (44) respectivamente. Além disso, podemos realizar 

também os testes conjuntos e os testes de significância sobre os termos 

determinísticos como na seção anterior. 

 Um aspecto importante no teste ADF é a determinação do número de 

defasagens, ou seja, do valor de p em (42). Incluir muitas defasagens reduz 

o poder do teste, pois há a necessidade de estimar parâmetros adicionais e 

há uma perda de graus de liberdade. Incluir poucas defasagens impede a 

correta estimação de θ, pois o termo de erro εt deixa de ser um ruído 

branco(Enders, 1995). 

 Há várias formas de determinar o número de defasagens adequado. 

Como nenhuma forma é isoladamente superior às demais, este estudo 

utilizará as três formas mais usadas na determinação das defasagens. A 

primeira é a análise da autocorrelação dos resíduos. O correlograma dos 

resíduos deve se assemelhar a de um ruído branco. Para um melhor 

diagnóstico, podemos usar o teste de Ljung-Box, que testa se há qualquer 

autocorrelação significante entre os resíduos. A estatística do teste é 

calculada através de: 

  Q = T(T+2) )(
2

1
KT

rk
L

k
−∑

=
 ~

2
Lχ    (45) 

  Com: H0= ρ1=ρ2=...=ρL 

   rk = ∑ −
2ˆ
ˆˆ

t

ktt

ε
εε

     (46) 
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 A rejeição de H0 nos indica que devemos usar mais defasagens para 

tornar os resíduos semelhantes um ruído branco.Outro método usado é 

iniciar com um grande número de defasagens e analisar a significância 

estatística da última defasagem. Caso ela não seja estatisticamente 

significante, devemos diminuir o número de defasagens e repetir a operação 

com a penúltima defasagem. Este processo é realizado até encontrarmos 

uma defasagem que seja estatisticamente significante. Segundo Enders 

(1995), num caso puramente autorregressivo, este procedimento nos 

indicará o número adequado de defasagens com uma probabilidade 

assintótica de um, dado que a escolha inicial contemple o número de 

defasagens correto. 

 Outro método possível de ser utilizado são os critérios de informação, 

especificamente o Akaike Information Criterion (AIC) e O Schwarz 

Information Criterion (BIC).Quanto menor os valores dos critérios de 

informação, mais adequado se mostra o modelo e seu número de 

defasagens. Seu cálculo se dá da seguinte forma: 

 

  AIC: In 2ˆ εσ  +(2/T) (R)     (47) 

  BIC: In 2ˆ εσ  + [(ln T)/T](R)    (48) 

Em que: 2ˆ εσ = variância dos resíduos 

  T= número de observações 

  R= número de parâmetros 

 

 É bom destacar, entretanto, que experimentos de Monte Carlo já 

demonstraram que o poder dos testes de raiz unitária é muito baixo, ou 

seja, estes testes freqüentemente indicam a presença de raiz unitária 

quando se sabe de antemão que isto não é verdade. 
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4.3 – O PROCEDIMENTO DE JOHANSEN 

 

 Para identificar a existência de co-integração entre as séries de preço 

de algodão nos mercados interno e externo será usado o Procedimento de 

Johansen (1988). Ao contrário de outros métodos31, ele utiliza Máxima 

Verossimilhança para estimar os vetores de co-integração e permite testar e 

estimar a presença de vários vetores e não só de um único vetor de co-

integração. Além disso, podemos realizar testes sobre a significância dos 

parâmetros que compõem os vetores de co-integração, o que será 

fundamental para se estabelecer a existência ou não da transmissão de 

preços entre mercado externo e interno e o grau de integração entre eles. 

 Suponha que Xt seja um vetor com n variáveis(nx1), n≥ 2, integradas 

de ordem 1[(1)] Se queremos identificar a co-integração entre estas 

variáveis, o primeiro passo é especificar o processo gerador de Xt como um 

vetor autorregressivo(VAR) envolvendo k defasagens de Xt: 

 

    Xt= Π1 Xt-1  + Π2 Xt-2 + ...+ Πk Xt-k + εt  (49) 

 Sendo que: 

   Πi = matriz de parâmetros de ordem (n X n) 

   εt = termo de erro com εt ~ IN(0, Ω) 

 

A equação (15) pode ser transformada na seguinte expressão: 

  ∆Xt= Π Xt-1  + Γ1 ∆Xt-1 + ...+ Γk-1 ∆Xt-k+1 + εt   (50)  

 

Sendo que:   Π = Π1 + Π2 +...+ Πk – I 

                                                
31 Notadamente, o procedimento de Engle & Granger (1987). 
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    Γi=  - ∑
+=

Π
k

ij
j

1

 

   I = matriz identidade 

 

 O formato da equação (50) é conhecido como modelo de correção de 

erro. Engle & Granger (1987) provaram que se temos um vetor de variáveis 

Xt com Xt~CI(1,1), então Xt pode ser representada sob a forma de um 

modelo de correção de erros. A principal vantagem dessa forma de 

especificação do sistema é que, nesse formato, são incorporadas 

informações sobre os ajustamentos de curto e longo prazo (HARRIS, 1995). 

Na realidade, a matriz Π (nxn) pode ser representada pelo produto das 

seguintes matrizes: 

 

     Π = α β’    (51) 

  

 A matriz α é chamada de matriz de coeficientes de ajustamento e os 

seus elementos representam a velocidade de ajustamento das variáveis de 

interesse a desequilíbrios no curto prazo. A matriz β é chamada de matriz de 

co-integração e contém os coeficientes que exprimem as relações de longo 

prazo entre as variáveis. Ambas as matrizes possuem dimensão n x r, em 

que r é o número de vetores de co-integração. 

 A determinação do número de vetores de co-integração é feita pela 

análise do posto32 da matriz Π. Se o posto(Π) = 0, todos os elementos de Π 

são zero(Π = 0), e a equação (50) se transforma em um VAR em primeira 

diferença. Assim, não há nenhuma combinação linear estacionária entre as 

variáveis de Xt e, conseqüentemente, não existe co-integração. Se o posto é 

                                                
32 O posto (ou rank) de uma matriz é definido como o número de linhas e\ou colunas linearmente 
independentes 
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cheio, ou seja, se  o posto(Π) = n, há r=n colunas linearmente 

independentes em Π e a equação (50) representa um sistema de equações 

a diferença convergentes. Assim, as variáveis de Xt são na realidade 

estacionárias, não cabendo qualquer análise de co-integração. Se o posto(Π) 

= r, com 0 < r < n, então existem r vetores de co-integração, ou seja, as 

relações de longo prazo entre as variáveis de Xt são representadas pelas r 

colunas da matriz de co-integração β multiplicadas por Xt-1(β’ Xt-1) 

 Uma forma de determinar o posto de uma matriz é observar o número 

de raízes características (ou autovalores) que são diferentes de zero. Assim, 

é possível determinar o número de vetores de co-integração através do 

exame da significância das raízes características estimadas de Π. Se a 

variáveis não são co-integradas, o posto de Π é zero e todas as raízes 

características serão estatisticamente iguais a zero. Se o posto(Π)=1 e 

ordenando as n raízes características de forma que λ1> λ2>...> λn, a primeira 

raiz característica estimada( 1̂λ ) será estatisticamente maior que zero e as 

demais raízes serão estatisticamente iguais a zero. Partindo deste princípio, 

Johansen & Juselius (1990) desenvolveram dois testes capazes de 

determinar o posto da matriz Π. O primeiro teste é conhecido como teste do 

traço(λ trace) e é usado para testar a hipótese nula que existem no máximo r 

vetores de co-integração: 

 

 λ trace(r)= .1,2,...,2,1,0)ˆ1(ln
1

−−=−− ∑
+=

nnrT
n

ri
iλ    (52) 

Em que: 

  iλ̂ = valor estimado dos autovalores obtidos da matriz β 

  T = número de observações 
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 A hipótese nula é a seguinte: 

nriH i ,...,10:0 +==λ  

 

 A não-rejeição de H0 indica a presença de no máximo r vetores de co-

integração. Se H0 for rejeitada, devemos repetir o teste para r+1 e 

determinar se existem r+1 vetores de co-integração. 

 O outro teste desenvolvido por Johansen & Juselius (1990) é o teste 

do máximo autovalor que testa a existência de exatamente r vetores de co-

integração contra a alternativa de existência de r+1 vetores. Ele é definido 

por: 

  λ Max(r, r+1) = - T ln(1 - λ̂ r+1)     (53) 

 

 Com a hipótese nula dada por: 

  H0 : λ r+1 = 0 

 

 A não-rejeição de H0 indica a presença de exatamente r vetores de 

co-integração. É recomendável a realização de ambos os testes para a 

correta determinação do valor de r. 

 

4.3.1 – DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE DEFASAGENS E DOS TERMOS 

DETERMINISTAS 

 

 Como nos testes de raiz unitária, a correta determinação do número 

de defasagens e dos termos deterministas é essencial para a realização dos 

testes de co-integração. A determinação do número de defasagens, ou seja, 

do valor de k em (50) pode ser feita por vários métodos. Este estudo 

utilizará dois métodos principais. O primeiro é a decisão pelos critérios de 
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informação. A escolha se dá pelo modelo com número de defasagens que 

apresentar o menor valor nos critérios escolhidos. Neste trabalho, serão 

usados três critérios: Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz 

Information Criterion (BIC) e o critério Hannan-Quin.(HQ). A especificação é 

a seguinte: 

 

 AIC: ln Ω̂  + (2/T)(Kn2)    (54) 

 SIC: ln Ω̂  + (ln T/T)(Kn2)   (55) 

 HQ: ln Ω̂  + (2/T) ln (ln T) (Kn2)  (56) 

 

Sendo que: 

  Ω̂  = determinante da matriz de variância-covariância estimada 

  T = número de observações 

  Kn2 = número de parâmetros estimados 

 

 O outro método que pode ser usado é o teste de significância da 

defasagem mais alta. Como nos testes de raiz unitária, este teste permite 

que se reduza o número de defasagens sempre que não se rejeitar a 

hipótese nula de que a defasagem mais alta pode ser igualada a zero. A 

implementação do teste se dá pela construção de uma razão de 

verossimilhança entre o modelo restrito e o irrestrito e a comparação com o 

valor crítico correspondente: 

 

 LR = 2[ ln LUR – ln LR] ~ 
2χ com N2 graus de liberdade  (57) 
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 Sendo que: 

    LUR = valor da verossimilhança do modelo irrestrito 

    LR = valor da verossimilhança do modelo restrito 

    N = número de parâmetros 

  

E a hipótese nula é a seguinte: 

   H0 : Γi = 0   i= Kmax, Kmax-1, ... 

 

 Assim, se LR>
2χ crítico, H0 é rejeitada e o modelo com k defasagens é 

escolhido. Se LR<
2χ crítico, H0 não pode ser rejeitada e devemos repetir o 

teste para K-1 defasagens. Este processo continua até rejeitarmos H0 e 

determinarmos a defasagem mais alta que se mostra estatisticamente 

significante. 

 A inclusão de termos deterministas também é fundamental para a 

correta implementação do procedimento de Johansen. De forma geral, 

podemos representar a inclusão destes termos em (50) por: 

 

  ∆Xt= Π Xt-1  + Γ1 ∆Xt-1 + ...+ Γk-1 ∆Xt-k+1 +ΦDt + εt  (58) 

 

Sendo que Dt pode representar tanto uma constante, uma tendência e\ou 

uma variável Dummy. A escolha dos termos determinista deve ser feita com 

o auxílio de uma inspeção visual nos dados e também através de testes 

apropriados sobre a significância dos termos deterministas.  
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4.4 – TESTES DE HIPÓTESES SOBRE OS PARÂMETROS α e β. 

 

 Os testes sobre os parâmetros α e β são essenciais para a análise de 

hipóteses sobre as características da integração entre os mercados de 

algodão analisados. Especificamente, eles permitem testar quais mercados 

efetivamente fazem parte do equilíbrio de longo prazo e se a integração 

entre estes mercados pode ser considerada perfeita, ou seja, se uma 

variação no preço de um mercado é transmitida de maneira completa ao 

outro mercado no longo prazo. 

 Os testes sobre os parâmetros α permitem avaliar se as velocidades 

de ajustamento relativas a cada variável são significantes, além de permitir 

a comparação sobre a rapidez de cada uma no retorno ao equilíbrio de 

longo prazo. Os testes sobre os parâmetros β testam a relevância das 

variáveis no espaço de co-integração, através de testes de significância, e 

caso elas se mostrem significantes, o grau de integração entre os mercados 

analisados. Suponha, por exemplo, que a equação que expresse o equilíbrio 

de longo prazo entre as variáveis seja dada por33: 

 

  β'Zt = β1P1 + β2P2+ β3P3+ β4P4   (59) 

 

 No equilíbrio, temos que β'Zt =0. Assim, para que as variações nos 

preços do mercado 1 sejam transmitidas completamente e na mesma 

proporção para o mercado 2, a elasticidade de 2 em relação a 1 deve ser 

igual a um. Como as variáveis usadas neste estudo foram transformadas em 

logaritmos, tem-se que: 

 

                                                
33 Este exemplo é baseado em Costa &Ferreira-Filho (2000) 
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P       (60) 

 

 Dessa forma, os mercados 1 e 2 serão perfeitamente integrados no 

longo prazo se β1=- β2. Para a realização destes testes, é necessária a 

construção de razões de verossimilhança que envolvam os modelos com e 

sem restrição. Assim, eles podem ser implementados da seguinte forma34: 

 

-2 logQ(H0) = -T ]
)ˆ1(

)1(log[
1

*

∑
= −

−r

i i

i

λ
λ  ~ χ2

r(n-m)   (61) 

 

Em que:  T = número de observações 

  r = número de vetores de co-integração 

  λ*
i =  autovalores do modelo restrito 

  iλ̂  = autovalores do modelo irrestrito 

  n = número de variáveis. 

  m = número de coeficientes β não restritos. 

 

 Assim, se o valor encontrado é menor que o valor crítico, não se pode 

rejeitar a validade do modelo com restrição. Caso contrário, se o valor 

encontrado for maior que o valor crítico, rejeita-se a validade da restrição. 

 Os testes sobre os parâmetros α também envolvem a construção de 

razões de verossimilhança. Assim, ele pode ser implementado da seguinte 

forma: 

 

 

                                                
34 Ver Johansen & Juselius (1990). 
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-2 logQ(H0) = T ]
)ˆ1(

)1(log[
1

*

∑
= −

−r

i i

i

λ
λ  ~ χ2

r(n-m)   (62) 

 

Em que:  T = número de observações 

  r = número de vetores de co-integração 

  λ*
i =  autovalores do modelo restrito 

  iλ̂  = autovalores do modelo irrestrito 

  n = número de variáveis. 

  m = número de coeficientes β não restritos. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 – DADOS UTILIZADOS 
 
 Para a realização dos testes sobre integração de preços de algodão 

entre o mercado interno e externo, os dados utilizados serão os seguintes: 

para representar o preço interno da pluma, serão utilizados os preços do 

algodão em pluma no atacado em São Paulo, obtidos junto à Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). Os preços do algodão no mercado 

internacional serão representados por três índices: os índices Cotlook A e 

Cotlook B, divulgado pelo Cotlook Limited, um serviço de informação sobre 

algodão localizado na Inglaterra e o índice da Bolsa de Nova York (futuro 

primeira entrega). O índice A corresponde a uma média de preço das cinco 

origens mais baratas tomadas de uma seleção das quatorze origens 

consideradas de melhor qualidade e o Índice B corresponde a uma média 

das três origens mais baratas tomadas de uma seleção das oito origens 

consideradas de menor qualidade.(COSTA & FERREIRA FILHO, 2000) Os 

dados têm periodicidade mensal e cobrem o período de janeiro de 1982 a 

setembro de 2001 (Figura 11). Todas as séries de preços foram expressas 

em dólar e transformadas em logaritmos (Figura 12), de forma que os 

coeficientes encontrados expressem as elasticidades de transmissão de 

preços. 
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5.2 – TESTES DE RAIZ UNITÁRIA 

 

 Para se iniciar os testes sobre a co-integração entre as séries de 

preços, deve-se primeiramente testar a estacionariedade dos dados através 

de testes de raiz unitária35. Os testes utilizados serão os testes Dickey-Fuller 

(DF) e Dickey-Fuller aumentado (ADF), descritos no capítulo quatro36. Na 

tabela 6, encontram-se os testes para a série CONAB, em que os modelos 

correspondem às especificações descritas no capítulo 4, respectivamente 

com constante e tendência, sem tendência e com constante e sem 

constante e sem tendência.  

TABELA 6 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

CONAB –1982-1/2001-9 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valor crítico (5%) 

 ττ -1,40 -3,43 

 τατ 1,46 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -1,34 2,79 

 Φ3 1,78 6,34 

 Φ2 1,33 4,75 

 τµ -1,32 -2,87 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 1,30 2,54 

 Φ1 1,10 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,71 -1,94 

1) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 10 

                                                
35 O Procedimento mais cuidadoso é iniciar testando a presença de mais de uma raiz unitária através do teste 
Dickey-Pantula (.DICKEY & PANTULA,1987) Os resultados destes testes, omitidos no texto, indicam que 
podemos rejeitar a hipótese nula da existência de mais de uma raiz unitária para todas as séries. 
36 Para realização dos testes de raiz unitária foi utilizado a programa Eviews 3.0. 
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 Pode-se notar que o modelo mais adequado é aquele sem constante e 

sem tendência, pois tanto as hipóteses individuais quanto as conjuntas 

indicam a não-rejeição da hipótese nula de que α=0 e/ou β=0. Assim, 

observando-se a estatística τ, pode-se concluir pela não-rejeição da hipótese 

nula da existência de uma raiz unitária na série de preços CONAB. 

 A tabela 7 indica os resultados dos testes de raiz unitária para a série 

índice A. Há uma divergência sobre qual o modelo mais adequado, pois a 

estatística ταµ indica a presença da constante, enquanto o teste conjunto Φ1 

conclui pela não-rejeição da hipótese α=θ=0 . Entretanto, tanto no modelo 

com a constante quanto naquele sem a mesma, não se pode rejeitar a 

hipótese nula da presença de uma raiz unitária na série Índice A. 

 

TABELA 7 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

INDICE A –1982-1/2001-9 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -2,79 -3,43 

 τατ 2,83 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -0,76 2,79 

 Φ3 4,20 6,34 

 Φ2 2,83 4,75 

 τµ -2,79 -2,87 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 2,78* 2,54 

 Φ1 3,96 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,47 -1,94 

1) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 1  
2)  Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 
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 A tabela 8 indica os resultados dos testes de raiz unitária para a série 

Índice B. Ela também indica que o modelo mais adequado é aquele sem 

tendência e constante e que não se pode rejeitar a hipótese nula da 

existência de uma raiz unitária para esta série. 

 

TABELA 8 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

INDICE B –1982-1/2001-9 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos(5%)

 ττ -2,47 -3,43 

 τατ 2,50 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -1,09 2,79 

 Φ3 3,33 6,34 

 Φ2 2,31 4,75 

 τµ -2,34 -2,87 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 2,31 2,54 

 Φ1 2,89 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,64 -1,94 

1) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 7 
2)  Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 
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 A tabela 9 indica os resultados dos testes de raiz unitária para a série 

Nova York. Novamente o modelo mais adequado é aquele sem tendência e 

sem constante e não se pode rejeitar a hipótese nula da existência de uma 

raiz unitária. Dessa forma, todas as séries analisadas apresentam uma raiz 

unitária, sendo assim integradas de mesma ordem. Esse é um pré-requisito 

fundamental para o teste seguinte, que é o teste de co-integração entre as 

séries de preço analisadas. 

 

TABELA 9 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

NOVA YORK–1982-1/2001-9 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -2,26 -3,43 

 τατ 2,30 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -1,10 2,79 

 Φ3 3,04 6,34 

 Φ2 2,15 4,75 

 τµ -2,21 -2,87 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 2,18 2,54 

 Φ1 2,62 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,67 -1,94 

1) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 4 
2)  Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 
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5.3 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO 

 

 Como as séries de preços analisadas são integradas de mesma ordem, 

no caso, de primeira ordem, pode-se passar à segunda etapa do teste de 

co-integração com a realização do Procedimento de Johansen. O primeiro 

passo é determinar o número de defasagens e a inclusão de termos 

deterministas. Uma inspeção visual dos dados não indica a presença de 

tendência determinista no nível da série e opta-se pela inclusão de uma 

constante apenas dentro do vetor de co-integração. Quanto ao número de 

defasagens, os critérios de informação descritos no capítulo quatro 

associados ao teste de significância da defasagem mais alta indicam a 

inclusão de oito defasagens para as séries analisadas. 

 Passa-se, assim, a determinação do número de vetores de co-

integração com análise do posto da matriz Π, em que: 

 

 ∆Xt= Π Xt-1  + Γ1 ∆Xt-1 + ...+ Γk-1 ∆Xt-k+1 + εt    (63) 

 

Com Xt=[lbrasil lyork lindiceA lindiceB constante]’ (64) 

 

Essa análise é feita através dos testes do traço e do máximo 

autovalor, cujos resultados estão descritos na Tabela 1037. Ambos os testes 

indicam a rejeição da hipótese nula da existência de zero vetores de co-

integração, ou seja, indicam a existência de co-integração entre as variáveis. 

Há concordância também no número de vetores de co-integração 

encontrados, pois os dois testes indicam a existência de apenas um vetor de 

co-integração. Isto significa que há uma relação de equilíbrio de longo prazo 

                                                
37 Os testes foram feitos através do programa Pcgive/Pcfiml 9.0. 
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TABELA 10 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO – 1982-1/2001-9 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor1 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço1 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 31,06* 28,1 55,93* 53,1 

P≤1 15,89 22,0 24,87 34,9 

p≤2 7,016 15,7 8,982 20,0 

p≤3 1,966 9,2 1,966 9,2 
1- Um asterisco indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

entre as séries de preço de algodão analisadas, ou seja, há uma 

interdependência de preços entre os mercados analisados. 

 Entretanto, a simples existência de um vetor de co-integração não 

pode ser considerada condição suficiente para determinar a observância da 

Lei do Preço Único (LPU) nem para a garantia da participação de todas as 

séries no equilíbrio de longo prazo. Pra isso, é necessária a realização de 

testes de hipóteses sobre os parâmetros α e β, testando sua significância e a 

interação entre os preços. 

 Inicialmente, é necessário apresentar os vetores α e β encontrados na 

estimação por máxima verossimilhança. Lembrando da ordenação exibida 

em (64) e incluindo a constante, temos38: 

 

  Lbrasil Lyork  LindiceA LindiceB Constante 

β’=  1.0000 -1.7577 -0.041266 0.48330 1.3313 

 

 

                                                
38 O vetor beta esta normalizado pelo parâmetro βlbrasil 
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α =   Lbrasil -0.097545  

   Lyork  0.15984    

   LindiceA 0.11193 

   LindiceB 0.088988     

 

Entretanto, é necessário testar se os valores de α e β são 

estatisticamente significantes. A Tabela 11 apresenta os testes sobre os 

parâmetros β. Inicialmente, é analisada a significância dos parâmetros 

referentes a cada variável, buscando determinar quais variáveis participam 

efetivamente do equilíbrio de longo prazo. Analisando o resultado, pode-se 

concluir pela rejeição da hipótese nula sobre os parâmetros βBrasil e βYork e 

pela não-rejeição da nulidade dos parâmetros βÍndice A e βÍndice B. Isto significa 

que as variáveis Índice A e Índice B podem ser excluídas das relações de 

longo prazo, ou seja, elas não são significativas no estabelecimento do 

equilíbrio de longo prazo entre as demais variáveis. Além disso, há a 

confirmação de que os mercados brasileiro e norte-americano podem ser 

considerados como integrados, indicando que choques ocorridos em um 

mercado são transmitidos ao outro mercado no longo prazo. 

 

TABELA 11 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1982-1/2001-9 

 

 

1- Um asterisco indica rejeição a 5% de significância 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βBrasil=0 13,377* 3,84 

βYork=0 10,705* 3,84 

βÍndice A=0 0,0072214 3,84 

βÍndice B=0 0,6163 3,84 



 93

Para uma correta estimação dos parâmetros, devemos estimar 

novamente os vetores α e β, excluindo as séries Índice A e Índice B. 

Inicialmente, excluímos a série Índice A e estimamos a relação com três 

variáveis. Repetindo os testes de significância da defasagem mais alta, 

novamente decidimos pela inclusão de oito defasagens para as séries 

analisadas. Para determinar o número de vetores de co-integração, a tabela 

12 indica os resultados dos testes do traço e do máximo autovalor. Ambos 

os testes indicam a rejeição da hipótese nula da existência de zero vetores 

de co-integração e indicam a existência de apenas um vetor de co-

integração, resultado análogo àquele obtido com a utilização de todas as 

séries. 

 

TABELA 12 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO – 1982-1/2001-9 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor1 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço1 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 33,22* 22,0 49,3 34,9 

P≤1 13,67 15,7 16,09 20,0 

p≤2 2,414 9,2 2,414 9,2 
Um asterisco indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

O vetor β estimado é o seguinte: 

β = Lbrasil Lyork  LindiceB  Constant 

1.0000 -1.8834 0.58757  1.2449 

 

O próximo passo é testar se os valores de β são estatisticamente 

significantes. A Tabela 13 apresenta os testes sobre os parâmetros β. 
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Analisando o resultado, pode-se concluir pela rejeição da hipótese nula 

sobre os parâmetros βBrasil e βYork e pela não-rejeição da nulidade do 

parâmetro βÍndice B. Isto significa que a variável Índice B também deve ser 

excluída da relação de longo prazo, assim como a variável Índice A. 

 

 

TABELA 13 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1982-1/2001-9 

 

 

1- Dois asteriscos indicam rejeição a 1% de significância 

 

Assim, passamos a análise da co-integração apenas entre as séries 

CONAB e Nova York, iniciando novamente com a seleção do número de 

defasagens. Os critérios de informação e os testes de significância da 

defasagem mais alta indicam a presença de cinco defasagens. Em seguida, 

a determinação do número de vetores de co-integração é feita através dos 

testes do traço e do máximo autovalor, cujos resultados estão descritos na 

Tabela 14. Ambos indicam a existência de um vetor de co-integração. Isto 

significa que há uma relação de equilíbrio de longo prazo entre as séries 

CONAB e Nova York, ou seja, há uma interdependência de preços entre os 

dois mercados. 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βBrasil=0 15,288** 3,84 

βYork=0 14,786** 3,84 

βÍndice B=0 2,4754 3,84 
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TABELA 14 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO – 1982-1/2001-9 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor1 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço1 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 32,84* 15,7 36,3 20,0 

P≤1 3,459 9,2 3,459 9,2 
1-Um asterisco indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

Os vetores α e β estimados são os seguintes: 

β =   Lbrasil Lyork  Constante 

1.0000 -1.0862 0.38837 

 

α =   Lbrasil -0.19078 

Lyork  0.13194 

 

 O passo seguinte é testar a significância dos parâmetros estimados. A 

tabela 15 apresenta os testes sobre os parâmetros β. Analisando o 

resultado, pode-se concluir pela rejeição da hipótese nula sobre os 

parâmetros βBrasil e βYork, indicando que os mercados brasileiro e norte-

americano podem ser considerados integrados no período analisado. Quanto 

a constante, não podemos rejeitar a nulidade da mesma dentro do vetor de 

co-integração. 
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TABELA 15 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1982-1/2001-9 

 

 

1- Dois asteriscos indicam rejeição a 1% de significância 
2-Restringindo constante=0 

 

Em seguida, testa-se o grau de integração entre os mercados do 

Brasil e de Nova York. Ele é implementado de forma a determinar se estes 

mercados podem ser considerados perfeitamente integrados, isto é, se uma 

variação no preço de um mercado é transmitida de maneira completa ao 

outro mercado no longo prazo39.O resultado não permite rejeitar que os 

mercados brasileiro e norte-americano podem ser considerados 

perfeitamente integrados no período entre 1982 e 2001. Este teste pode ser 

repetido restringindo a constante a zero. O resultado não permite a rejeição 

dessa hipótese. 

O procedimento adequado é estimar novamente o vetor de co-

integração, agora sem a presença da constante. Os resultados dos testes da 

tabela 16 indicam a existência de um vetor de co-integração. Os vetores α e 

β estimados são os seguintes: 

 

β =   Lbrasil Lyork   

1.0000 -0.99370  

 
                                                
39 Este conceito, no contexto de co-integração, é equivalente a Lei do Preço Único (LPU). 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βBrasil=0 27,552** 3,84 

βYork=0 24,46** 3,84 

Constante =0 0,42631 3,84 

βBrasil= - βYork 0,36883 3,84 

βBrasil= - βYork
2 2,0109 5,99 
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α =   Lbrasil -0.20158 

Lyork  0.12946 

 

 

TABELA 16 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO – 1982-1/2001-9 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor1 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço1 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 32,42* 11,4 32,9 12,5 

P≤1 0,5429 3,8 0,5429 3,8 
1-Um asterisco indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

 A tabela 17 apresenta os mesmos testes da Tabela 15, agora sem a 

presença da constante. Podemos notar que as conclusões não se modificam 

e, assim, os mercados brasileiro e norte-americano podem ser considerados 

perfeitamente integrados no período entre 1982 e 2001. 

 

TABELA 17 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1982-1/2001-9 

 

 

1- Dois asteriscos indicam rejeição a 1% de significância 

 

 

Partindo agora para os testes do vetor α, pode-se determinar de que 

forma as variáveis reagem a desequilíbrios no equilíbrio no curto prazo. 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βBrasil=0 31,87** 3,84 

βYork=0 31,86** 3,84 

βBrasil= - βYork 1,5846 3,84 
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Como já foi visto, o vetor α reúne os coeficientes de ajustamento de cada 

variável e permite analisar a rapidez e o sentido desse ajustamento. Na 

tabela 18, pode-se conferir os resultados: 

 

TABELA 18 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS α– 1982-1/2001-9 

 

 

1- Dois asteriscos indicam rejeição a 1% de significância 

 

Nota-se que podemos rejeitar, a 1% de significância, a hipótese nula 

de que α Brasil=0 e de que α York=0. Assim, tanto os preços no Brasil quanto em 

Nova York reagem a desequilíbrios transitórios no equilíbrio de longo prazo. 

O passo seguinte consiste em testar se as velocidades de ajustamento são 

idênticas entre as variáveis. O que se quer testar é se os preços reagem a 

velocidades estatisticamente iguais a desequilíbrios de curto prazo, apesar 

de em sentidos opostos. O resultado não permite rejeitar esta hipótese, ou 

seja, além de perfeitamente integrados, os mercados do Brasil e Nova York 

reagem com a mesma velocidade a um desequilíbrio transitório. 

 Os testes realizados na tabela 18 podem ser repetidos impondo a 

restrição da perfeita integração de mercado entre Brasil e Nova York. 

Observando a tabela 19, pode-se notar que as conclusões não se modificam 

com a inclusão da restrição sobre os parâmetros β. Todos os parâmetros 

mostram-se significantes e as velocidades de ajustamento são 

estatisticamente idênticas. De forma geral, pode-se concluir pela perfeita 

integração dos mercados de algodão em pluma do Brasil e dos Estados 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico(5%) 

α Brasil=0 16,068** 3,84 

α York=0 14,197** 3,84 

α Brasil= - α York 1,3398 3,84 
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Unidos no período entre 1982 e 2001. Esta conclusão indica uma 

interdependência entre os preços do algodão em pluma no Brasil e o preço 

internacional, representado pela série Nova York. Dessa forma, a análise do 

desempenho da cultura de algodão neste período, assim como a trajetória 

dos preços internos, deve necessariamente incluir o papel do setor externo 

como variável fundamental na compreensão das crises e da recuperação 

desta cultura no cenário agrícola do país. 

 

TABELA 19 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS α, IMPONDO A 

RESTRIÇÃO βBrasil= - βYork – 1982-1/2001-9 

 

 

1- Dois asteriscos indicam rejeição a 1% de significância 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

α Brasil=0 16,235** 5,99 

α York=0 16,242** 5,99 

α Brasil= - α York 2,5519 5,99 
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5.4 – ANÁLISE DA DÉCADA DE OITENTA. 

 

 Os resultados obtidos na seção anterior são significativos, mas 

envolvem períodos completamente diferentes em relação ao mercado 

brasileiro de algodão. A década de oitenta ainda é marcada por uma alta 

intervenção governamental, seja na fixação de tarifas elevadas para a 

importação da pluma, seja no estímulo ou desestímulo das exportações de 

acordo com a situação do mercado interno. Nessa década, o Brasil atua 

basicamente como um exportador, mas o papel dos preços internacionais é 

diminuído pela grande intervenção do governo no mercado de algodão. A 

década de noventa, por outro lado, é marcada pela abertura e 

desregulamentação do mercado de algodão. As importações aumentam 

consideravelmente no começo da década e o Brasil passa de exportador a 

grande importador da pluma. Os preços internacionais apresentam uma 

tendência de queda, acompanhada de perto pelo preço do algodão no país. 

Assim, teoricamente, a abertura da década de noventa estabelece uma 

maior interação entre os preços no Brasil e no exterior e esta trajetória 

comum deveria ser distinta da observada na década de oitenta. 

 Dessa forma, é necessário realizar testes econométricos com amostras 

que representem estes dois períodos diferentes. A escolha das amostras é 

de alguma forma arbitrária, mas como forma de simplificar a análise 

resolveu-se separar a década de oitenta e noventa (juntamente com os anos 

de 2000 e 2001) para determinar se há alguma diferença nos resultados 

decorrentes das mudanças ocorridas com a abertura da década de noventa. 
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TABELA 20 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

CONAB –1982-1/1989-12 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valor crítico (5%) 

 ττ -2,71 -3,46 

 τατ 2,69 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -0,12 2,79 

 Φ3 3,79 6,34 

 Φ2 2,54 4,75 

 τµ -2,77 -2,89 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 2,77* 2,54 

 Φ1 3,85 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ 0,08 -1,94 

1)O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 9. 
2) Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 

 

 Assim, a mesma série de testes utilizada para a análise de toda a 

amostra é repetida para cada década em separado. Primeiramente, 

passamos à analise da década de oitenta. Na Tabela 20, são apresentados 

os resultados do teste de raiz unitária para a série CONAB. Há uma dúvida 

sobre qual o modelo é mais adequado, pois a estatística ταµ indica a 

presença da constante enquanto o teste conjunto Φ1 sinaliza a sua exclusão. 

De qualquer forma, em ambos os modelos não podemos rejeitar a hipótese 

nula da presença de uma raiz unitária na série CONAB. 
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TABELA 21 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

INDICE A –1982-1/1989-12 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -2,52 -3,46 

 τατ 2,47 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -0,12 2,79 

 Φ3 3,26 6,34 

 Φ2 2,18 4,75 

 τµ -2,56 -2,89 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 2,57* 2,54 

 Φ1 3,30 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,06 -1,94 

1)O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 7. 
2)  Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 

 

 A Tabela 21 mostra os resultados dos testes de raiz unitária para a 

série Índice A. Novamente, há uma dúvida sobre o modelo mais adequado, 

mas tanto no modelo com constante quanto naquele sem constante não 

podemos rejeitar a hipótese nula da presença de uma raiz unitária. 

 A tabela 22 por sua vez também indica a presença de uma raiz 

unitária na série Índice B para a década de oitenta. Independente do 

modelo escolhido, não é possível rejeitar a hipótese nula em nenhuma 

ocasião. 
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TABELA 22– RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

INDICE B –1982-1/1989-12 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -2,67 -3,46 

 τατ 2,64 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -0,68 2,79 

 Φ3 3,61 6,34 

 Φ2 2,41 4,75 

 τµ -2,61 -2,89 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 2,60* 2,54 

 Φ1 3,40 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,09 -1,94 

1) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 7 
2) Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 

 
 

A tabela 23 apresenta os resultados dos testes de raiz unitária para a 

série Nova York na década de oitenta. O numero de defasagens escolhido é 

de quatro e o modelo mais adequado é aquele sem tendência e sem 

constante. Novamente, não se pode rejeitar a hipótese nula da existência de 

uma raiz unitária na série. Dessa forma, na década de oitenta, todas as 

séries apresentam uma raiz unitária e pode-se assim buscar determinar se 

há qualquer relação de co-integração entre elas que indique uma trajetória 

comum dos preços nesta década.  
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TABELA 23– RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

NOVA YORK–1982-1/1989-12 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -2,38 -3,45 

 τατ 2,35 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -0,59 2,79 

 Φ3 2,87 6,34 

 Φ2 1,92 4,75 

 τµ -2,33 -2,89 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 2,33 2,54 

 Φ1 2,72 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,003 -1,94 

1) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 4 
2)  Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 
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5.5 - PROCEDIMENTO DE JOHANSEN PARA A DÉCADA DE OITENTA 

 

 O passo seguinte é a realização do Procedimento de Johansen para a 

década de oitenta. Os critérios de informação e o teste de significância da 

defasagem mais alta indicam a presença de nove defasagens para as séries 

analisadas. Como não há evidência de tendência no nível da série, optou-se 

pela colocação de uma constante apenas dentro do vetor de co-integração. 

A Tabela 24 demonstra que ambos os testes utilizados indicam a existência 

de apenas um vetor de co-integração entre as variáveis, resultado 

semelhante àquele encontrado quando da utilização da amostra inteira40. 

 

TABELA 24 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO – 1982-1/1989-12 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor1 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço1 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 37,34* 28,1 69,46* 53,1 

P≤1 20,27 22,0 32,13 34,9 

p≤2 8,86 15,7 11,86 20,0 

p≤3 3,00 9,2 3,00 9,2 
1) Um asterisco indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

Entretanto, é necessária a realização dos testes de hipóteses sobre os 

parâmetros β para determinar quais preços efetivamente participam do 

equilíbrio de longo prazo e se há evidências de uma perfeita integração de 

                                                
40 Há problemas com a normalidade dos dados, especialmente com as série Nova York e CONAB, o que pode 
acarretar deficiências na estimação por Máxima Verossimilhança. A inclusão de variáveis Dummy não se 
mostrou efetiva para a eliminação desse problema. 
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mercados entre esses preços. O vetor β encontrado pela estimação por 

máxima verossimilhança é o seguinte: 

 

 β =  Lbrasil  Lyork  LindiceA LindiceB Constante 

1.0000 -3.8529 -2.1067 3.9241 3.9974 

 

A Tabela 25 mostra os resultados dos testes sobre os parâmetros β. 

Testando a significância dos parâmetros, apenas no caso do parâmetro βBrasil 

não rejeitamos a hipótese nula. Isso significa que, na década de oitenta, os 

preços internos representados pela série CONAB não participam do equilíbrio 

de longo prazo com os demais preços. Este resultado deve-se 

provavelmente à grande intervenção governamental observada no período, 

que determinava trajetórias “descoladas” entre os preços nacionais e os 

preços externos da pluma, impedindo assim qualquer possibilidade de co-

integração entre eles na década de oitenta. Os testes seguintes da Tabela 

25 procuram determinar se é possível considerar a existência de uma 

perfeita integração de mercado entre os preços que participam da relação 

de co-integração na década de oitenta. Nota-se que a perfeita integração de 

mercado não pode ser rejeitada para as séries Nova York e Índice B, 

restringindo ou não o parâmetro referente à série CONAB. Isto significa que, 

durante esta década, estes preços mantiveram-se perfeitamente conectados 

no longo prazo, variando na mesma magnitude depois de qualquer choque. 
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TABELA 25 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1982-1/1989-12 

 

 

1- Um asterisco indica rejeição a 5% de significância 
2- Restringindo βBrasil =0  

  

Como na seção anterior, é necessário realizar novamente todo o 

Procedimento de Johansen excluindo a variável que se mostrou não-

significante. Assim, a tabela 26 apresenta os resultados dos testes do traço 

e do máximo autovalor para o conjunto das três variáveis significativas. 

Ambos os testes indicam a presença de apenas um vetor de co-integração 

para as três séries de preços. 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βBrasil=0 3,49 3,84 

βYork=0 15,52* 3,84 

βÍndice A=0 11,07* 3,84 

βÍndice B=0 16,29* 3,84 

βÍndice B= - βYork 0,02 3,84 

βÍndice B= - βÍndice A 15,99* 3,84 

βÍndice A= - βYork 14,66* 3,84 

βÍndice B= - βYork
2 4,00 5,99 

βÍndice B= - βÍndice A
2 26,62* 5,99 

βÍndice A= - βYork
2 26,36* 5,99 
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TABELA 26 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO1 – 1982-1/1989-12 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor2 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço2 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 28,05* 22,0 39,39* 34,9 

P≤1 7,51 15,7 11,34 20,0 

p≤2 3,83 9,2 3,83 9,2 
1 – Os critérios de informação e o teste de significância da defasagem mais alta 
indicaram a inclusão de nove defasagens 
2 -- Um asterisco indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

Os vetores α e β encontrados pela estimação por Máxima 

Verossimilhança foram os seguintes: 

 

β =   Lyork  LindiceA LindiceB Constante 

1.0000 0.60042 -1.2412 -1.3952 

 

α =    Lyork  -0.74648 

LindiceA -0.41428 

   LindiceB -0.23930 

 

 O passo seguinte é a realização dos testes de hipóteses sobre os 

parâmetros β para determinar quais preços efetivamente participam do 

equilíbrio de longo prazo e se há evidências de uma perfeita integração de 

mercados entre esses preços. A tabela 27 apresenta os resultados dos testes 

sobre os parâmetros β: 

 



 109

TABELA 27 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1982-1/1989-12 

 

 

1- Dois asteriscos indicam rejeição a 1% de significância 

 

 As quatro primeiras linhas indicam que a hipótese nula é rejeitada 

para todos os parâmetros testados, inclusive para a constante. Os testes 

seguintes procuram determinar se é possível considerar a existência de uma 

perfeita integração de mercado entre os preços que participam da relação 

de co-integração na década de oitenta. Como nos testes realizados com as 

quatro séries, nota-se que a perfeita integração de mercado não pode ser 

rejeitada para as séries Nova York e Índice B. Isto confirma que, durante 

esta década, estes preços mantiveram-se perfeitamente conectados no 

longo prazo. 

É necessário também testar os parâmetros α, que indicam a 

velocidade de ajustamento dos preços a desequilíbrios transitórios. A Tabela 

28 apresenta os resultados dos testes sobre α. Em relação à significância, os 

resultados indicam a rejeição da hipótese nula para todos os parâmetros, ou 

seja, todos os preços reagem a desequilíbrios transitórios no equilíbrio de 

longo prazo. Os testes seguintes procuram determinar se as velocidades de 

ajustamento podem ser consideradas estatisticamente iguais. Os resultados 

demonstram que podemos rejeitar a hipótese nula em todos os casos, ou 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βYork=0 20,54** 3,84 

βÍndice A=0 9,37** 3,84 

βÍndice B=0 17,70** 3,84 

Constante =0 11,54** 3,84 

βÍndice B= - βYork 1,35 3,84 

βÍndice B= - βÍndice A 18,94** 3,84 
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seja, os mercados analisados reagem com velocidades diferentes a 

desequilíbrios de curto prazo. Mesmo para os mercados considerados 

perfeitamente integrados (Nova York e Índice B), rejeitamos a hipótese da 

igualdade das velocidades de ajustamento a desequilíbrios transitórios. 

 

TABELA 28 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS α– 1982-1/1989-12 

 

 

1- Um asterisco indica rejeição a 5% de significância e dois asteriscos indicam rejeição a 1% 
 

 A tabela 29 mostra os resultados dos mesmos testes realizados na 

Tabela 28, porém impondo a restrição βÍndice B= - βYork. As conclusões 

observadas acima são as mesmas, com exceção da igualdade dos 

parâmetros α Índice A e α York e α Índice A e α Índice B. Impondo a restrição da 

perfeita integração de mercado, não podemos rejeitar que as velocidades de 

ajustamento dos preços representados pelo Índice A e pela série Nova York 

e pelo Índice A e Índice B sejam iguais. Isto significa que, apesar de não 

serem mercados perfeitamente integrados no longo prazo, estes preços 

reagem com a mesma velocidade a desequilíbrios de curto prazo, indicando 

um fluxo de informações semelhante entre eles. 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

α York=0 17,33** 3,84 

α Índice A=0 11,96** 3,84 

α Índice B=0 5,43* 3,84 

α Índice A= α York
 3,90* 3,84 

α Índice B= α York 8,27** 3,84 

α Índice A= α Índice B 3,90* 3,84 
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TABELA 29 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS α, IMPONDO A 

RESTRIÇÃO βÍndice B= - βYork – 1982-1/1989-12 

 

 

1- Um asterisco indica rejeição a 5% de significância e dois asteriscos indicam rejeição a 1% 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

α York=0 17,64** 5,99 

α Índice A=0 12,35** 5,99 

α Índice B=0 8,06* 5,99 

α Índice A= α York
 5,31 5,99 

α Índice B= α York 8,64* 5,99 

α Índice A= α Índice B 4,11 5,99 
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5.6 – ANÁLISE DA DÉCADA DE NOVENTA. 

 

 A década de noventa foi marcada por grandes mudanças no mercado 

brasileiro de algodão. O início da década testemunhou uma abertura e 

desregulamentação inéditas, que proporcionaram uma entrada maciça de 

importações. Estas importações, muitas delas subsidiadas na origem, 

acabaram prejudicando a produção nacional do algodão e chegaram a 

representar quase 50% do consumo interno da pluma. Este quadro foi 

agravado pelas políticas macroeconômicas usadas no Plano Real, 

especialmente a sobrevalorização cambial a as altas taxas de juros. No fim 

da década, entretanto, o estímulo à produção no Centro-Oeste e a mudança 

cambial ocorrida em 1999 reverteram este quadro e a produção interna 

voltou a crescer a taxas bastante elevadas. 

 O objetivo desta seção é mensurar de que forma estas mudanças 

repercutiram na trajetória dos preços internos e externos. Mais 

especificamente, queremos determinar se a abertura comercial ocorrida no 

início da década determinou uma maior interação entre preços internos e 

externos e se podemos considerar o mercado brasileiro de algodão como 

integrado aos mercados internacionais. 

 Novamente, usamos a análise de co-integração para responder às 

perguntas acima. O primeiro passo é realizar os testes de raiz unitária para 

determinar se todas as séries examinadas podem ser consideradas 

integradas de mesma ordem na década de noventa41. A Tabela 30 apresenta 

os resultados para a série CONAB. Ela indica que não se pode rejeitar a 

hipótese nula da existência de uma raiz unitária na década de noventa. 

                                                
41 Os anos de 2000 e 2001(até setembro) foram incluídos na amostra como forma de estender a análise pós-
1999, muito importante na reversão da crise da cotonicultura nacional. 
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TABELA 30 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

CONAB –1990-1/2001-9 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valor crítico (5%) 

 ττ -0,14 -3,44 

 τατ 0,19 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -1,52 2,79 

 Φ3 1,25 6,34 

 Φ2 1,41 4,75 

 τµ 0,43 -2,88 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ -0,48 2,54 

 Φ1 0,94 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -1,29 -1,94 

1)O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 10.  
2) Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 

 

 

 A Tabela 31 apresenta os resultados dos testes de raiz unitária para a 

série Índice A. Novamente, não se pode rejeitar a hipótese nula da presença 

de uma raiz unitária para esta série na década de noventa. As Tabelas 32 e 

33 apresentam os testes para as séries Índice B e Nova York. Em ambas, 

não se pode rejeitar a hipótese nula da presença de uma raiz unitária. 



 114

 

 

 

 

TABELA 31 – RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

INDICE A –1990-1/2001-9 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -1,63 -3,44 

 τατ 1,65 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -1,42 2,79 

 Φ3 1,72 6,34 

 Φ2 1,39 4,75 

 τµ -1,19 -2,88 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 1,15 2,54 

 Φ1 1,07 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,90 -1,94 

1)O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 9. 
2)  Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 
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TABELA 32– RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

INDICE B –1990-1/2001-9 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -1,37 -3,44 

 τατ 1,41 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -1,62 2,79 

 Φ3 1,62 6,34 

 Φ2 1,29 4,75 

 τµ -0,77 -2,88 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 0,74 2,54 

 Φ1 0,61 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,82 -1,94 

3) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 16.  
4) Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 
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TABELA 33– RESULTADO DOS TESTES DE RAIZ UNITÁRIA PARA A SÉRIE 

NOVA YORK–1990-1/2001-9 

 

Modelo1 Estatística Valor encontrado2 Valores críticos (5%)

 ττ -1,41 -3,44 

 τατ 1,45 3,11 

∆Yt=α+βt+θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τβτ -1,72 2,79 

 Φ3 1,91 6,34 

 Φ2 1,62 4,75 

 τµ -0,92 -2,88 

∆Yt=α+θYt-1+ it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

ταµ 0,89 2,54 

 Φ1 0,82 4,63 

∆Yt= θYt-1 + it

p

i
i Y −

−

=
∆∑

1

1
δ + εt 

τ -0,86 -1,94 

2) O número de defasagens obtido através dos critérios de seleção foi de 11. 
2)  Um asterisco indica a rejeição da hipótese nula a 5%, enquanto dois asteriscos indicam a rejeição a 1%. 
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5.7 - PROCEDIMENTO DE JOHANSEN PARA A DÉCADA DE NOVENTA 

 

 Como todas as séries são integradas de mesma ordem [I(1)], pode-se 

passar a etapa seguinte que consiste no Procedimento de Johansen. Como 

não há evidência de tendência no nível da série, optou-se pela colocação de 

uma constante apenas dentro do vetor de co-integração. O número de 

defasagens escolhido pelos critérios de seleção foi de duas defasagens. Com 

esta especificação, a Tabela 34 fornece os resultados dos testes do traço e 

do máximo autovalor para a especificação do número de vetores de co-

integração. Como ocorrido na análise da década de oitenta, ambos os testes 

indicam a presença de apenas um vetor de co-integração para estas 

variáveis42. 

 

TABELA 34 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO – 1990-1/2001-9 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor1 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço1 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 31,59* 28,1 65,85* 53,1 

P≤1 19,38 22,0 34,26 34,9 

p≤2 13,13 15,7 14,88 20,0 

p≤3 1,55 9,2 1,55 9,2 
2) Um asterisco indica rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

 

                                                
42 Novamente, há problemas com a normalidade dos dados, com exceção da série Nova York, o que pode 
acarretar deficiências na estimação por Máxima Verossimilhança. 
 



 118

Os vetores α e β encontrados na estimação por Máxima 

Verossimilhança foram os seguintes: 

 

β =   Lbrasil Lyork  LindiceA LindiceB Constante 

  1.0000 -1.1228 8.0007 -8.5292 3.2283 

 

α =  Lbrasil -0.058935 

Lyork  0.031742 

LindiceA 0.0010086 

  LindiceB 0.038091 

 

O passo seguinte consiste em testar a significância dos parâmetros β 

estimados. Na tabela 35 encontram-se os resultados destes testes. Percebe-

se que não se pode rejeitar a hipótese nula de βYork=0 e que rejeita-se as 

hipóteses βÍndice A=0 e βÍndice B=0. Assim, a série Nova York não participa do 

equilíbrio de longo prazo com os demais preços, enquanto os Índices A e B 

participam. Quanto à série CONAB, o resultado é controverso. Se 

considerarmos o nível de significância como 5%, não se pode rejeitar a 

hipótese nula de que βBrasil=0. Caso considerarmos o nível de significância 

como 10%, ou até mesmo 6%, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se pela 

participação da série CONAB no equilíbrio de longo prazo com os demais 

preços. Este resultado é fundamental, pois indica a mudança da posição do 

Brasil no cenário internacional. Na década de oitenta, como visto na seção 

anterior, o Brasil não participa do equilíbrio de longo prazo, indicando o 

fechamento do mercado brasileiro de algodão nesta década. Nos anos 

noventa, ao contrário, o Brasil abre-se ao exterior de forma bastante 

acentuada e a trajetória interna dos preços aproxima-se dos preços 
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internacionais. Dessa forma, parece razoável concluir pela rejeição da 

hipótese nula e testar em que grau o mercado brasileiro se integrou aos 

mercados internacionais. 

Os testes seguintes da Tabela 35 procuram identificar se há qualquer 

evidência de uma perfeita integração de mercado entre àqueles que fazem 

parte do vetor de co-integração. Apenas no caso dos Índices A e B não se 

pode rejeitar a hipótese nula e assim esses mercados podem se considerar 

perfeitamente integrados na década de noventa. Entretanto, restringindo 

βYork =0, não se pode rejeitar nenhuma das hipóteses nulas e assim não se 

pode considerar a existência de perfeita integração de mercado na década 

de noventa. 

 

TABELA 35 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1990-1/2001-9 

 

 

1- Um asterisco indica rejeição a 5% de significância e dois asteriscos indicam rejeição a 10%. 
2- Restringindo βYork =0  

 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βBrasil=0 3,70** 3,84 

βYork=0 0,91 3,84 

βÍndice A=0 9,89* 3,84 

βÍndice B=0 8,78* 3,84 

βÍndice A= - βBrasil 11,50* 3,84 

βíndice B= - βíndice A 0,29 3,84 

βíndice B= - βBrasil 6,85* 3,84 

βíndice A= - βBrasil
2 14,30* 5,99 

βíndice B= - βíndice A
2 8,12* 5,99 

βíndice B= - βBrasil
2 12,22* 5,99 
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 Como nas seções anteriores, é necessário repetir o Procedimento de 

Johansen excluindo a variável que se mostrou não-significante, no caso, a 

variável Nova York. Assim, a tabela 36 mostra os resultados dos testes do 

traço e do máximo autovalor para o conjunto das variáveis significativas. 

Ambos os testes indicam a rejeição da hipótese nula da existência de zero 

vetores de co-integração, ou seja, indicam a existência de co-integração 

entre as variáveis. Entretanto, há uma discordância sobre o número de 

vetores de co-integração: o teste do máximo autovalor indica a presença de 

dois vetores e o teste do traço indica a existência de no máximo um vetor 

de co-integração. Opta-se pela inclusão de apenas um vetor de co-

integração, pois o valor obtido no teste do máximo autovalor encontra-se 

muito próximo do valor crítico e, geralmente, há preferência no resultado do 

teste do Traço quando há alguma discordância em relação ao número de 

vetores de co-integração. 

 

TABELA 36 – TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO1 – 1990-1/2001-9 

 

H0:rank=p Teste do máximo

 Autovalor2 

Valor 

Crítico

(95%)

Teste do

 Traço2 

Valor 

Crítico 

(95%) 

P=0 30,27** 22,0 48,72** 34,9 

P≤1 16,37* 15,7 18,45 20,0 

p≤2 2,08 9,2 2,08 9,2 
1 – Os critérios de informação e o teste de significância da defasagem mais alta 
indicaram a inclusão de duas defasagens 
2 - Um asterisco indica rejeição a 5% de significância e dois asteriscos indicam rejeição a 1%. 

 

 Dessa forma, os vetores α e β encontrados na estimação por Máxima 

Verossimilhança são os seguintes: 
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β =   Lbrasil LindiceA LindiceB Constante 

  1.0000 9.8513 -11.541 3.5122 

 

α  =  Lbrasil -0.038854 

LindiceA 0.0011770 

  LindiceB 0.033272 

 

O próximo passo consiste em testar a significância dos parâmetros β 

estimados. Na tabela 37 encontram-se os resultados destes testes. Em 

relação à significância dos parâmetros, a hipótese nula é rejeitada em todos 

os testes, ou seja, todas as séries participam do equilíbrio de longo prazo e 

a constante também se mostra significante. Os testes seguintes procuram 

identificar se há qualquer evidência de uma perfeita integração de mercado. 

Os resultados indicam que todas as hipóteses nulas são rejeitadas e assim 

não se pode considerar a existência de perfeita integração de mercado na 

década de noventa. 

 

TABELA 37 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS β – 1990-1/2001-9 

 

 

1- Um asterisco indica rejeição a 5% de significância e dois asteriscos indicam rejeição a 1%. 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

βBrasil=0 4,13* 3,84 

βÍndice A=0 11,81** 3,84 

βÍndice B=0 14,70** 3,84 

Constante =0 8,79** 3,84 

βíndice B= - βBrasil 12,19** 3,84 

βíndice B= - βíndice A 10,15** 3,84 
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 A tabela 38 fornece os resultados dos testes sobre os parâmetros α, 

que representam as velocidades de ajustamento de cada preço a 

desequilíbrios de curto prazo. Nota-se que não se rejeita a hipótese nula 

para a série Índice A, ou seja, esta série pode ser considerada fracamente 

exógena43 em relação aos parâmetros de interesse, e rejeita-se a hipótese 

nula para a série Índice B. Quanto à série CONAB, não se rejeita a hipótese 

nula a 5% mas rejeita-se a 10% de significância. A conclusão, baseada nos 

argumentos discutidos acima, é pela rejeição da hipótese nula e assim pela 

resposta dos preços internos a desequilíbrios de curto prazo observados nos 

preços externos. 

 Uma forma de testar esta conclusão é o teste sobre a igualdade(em 

módulo) das velocidades de ajustamento entre os preços internos e àqueles 

representados pelo Índice B. A não-rejeição da hipótese nula indicaria que 

realmente é possível considerar a significância do parâmetro α Brasil , além de 

significar que estes preços reagem com a mesma velocidade a desequilíbrios 

transitórios, apesar de em sentidos contrários. A Tabela 36 indica que não 

se pode rejeitar esta hipótese. 

 

 

 

 

                                                
43 O conceito de exogeneidade fraca pode ser enunciado da seguinte forma: uma variável zt é fracamente 
exógena em relação aos parâmetros de interesse ψ se e somente se existe uma reparametrização de θ dada por 
λ=( λ1, λ2) tal que: 

i) ψ é função somente de λ1. 
ii) A fatorização da função densidade conjunta realiza um corte seqüencial, ou seja, 

Fx (x; θ) = Fx/z (yt/zt, λ1) Fz(zt; λ2) 
No contexto de co-integração, em que os parâmetros de interesse encontram-se no vetor β que estabelece as 
relações de equilíbrio de longo prazo, a exogeneidade fraca é observada com a não-significância dos 
parâmetros α. 
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TABELA 38 – TESTES SOBRE OS PARÂMETROS α– 1990-1/2001-9 

 

 

1- Um asterisco indica rejeição a 5% de significância e dois asteriscos indicam rejeição a 10% 

 

 

H0 Razão de Verossimilhança1 Valor crítico (5%) 

α Brasil=0 3,14** 3,84 

α Índice A=0 0,09 3,84 

α Índice B=0 8,04* 3,84 

α Brasil= -α Índice B 0,05 3,84 
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6 – CONCLUSÃO 

 

  

 Este estudo teve como objetivo analisar a interação entre preços 

internos e externos do algodão para determinar se a abertura comercial 

ocorrida na década de noventa representou efetivamente um aumento da 

influência dos preços externos sobre os preços internos da pluma no país. 

Além disso, este estudo procurou determinar até que ponto esta integração 

entre mercados externo e interno pode ser considerada perfeita, ou seja, se 

uma variação no preço de um mercado é transmitida de maneira completa 

ao outro mercado no longo prazo. 

 Para este fim, a metodologia escolhida foi a análise de co-integração, 

especificamente o Procedimento de Johansen. A análise de co-integração é 

recomendável quando são utilizadas variáveis não-estacionárias, o que 

inviabiliza o uso do modelo de regressão simples para estabelecer a relação 

entre as variáveis. A não-estacionariedade das variáveis num contexto de 

regressão linear simples invalida as inferências baseadas nos testes t e F e 

impede o correto estabelecimento de relações de equilíbrio entre elas. Caso 

as variáveis sejam co-integradas, entretanto, é possível estabelecer tais 

relações e analisar o comportamento de curto e longo prazo entre as 

variáveis. Além disso, o Procedimento de Johansen permite a realização de 

testes de hipóteses sobre a significância dos parâmetros estimados, o que é 
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fundamental para se testar a validade da hipótese de perfeita integração 

entre os mercados de algodão analisados. 

 Os resultados obtidos com a análise da amostra completa indicam que 

o mercado brasileiro e o norte-americano, representados pelos índices 

CONAB e Nova York, podem ser considerados integrados, ou seja, choques 

ocorridos em um mercado são transmitidos ao outro mercado no longo 

prazo. Testando o grau de integração entre estes mercados, concluímos que 

eles podem ser considerados perfeitamente integrados neste período, ou 

seja, a variação no preço de um mercado é transmitida de maneira completa 

ao outro mercado no longo prazo. Este resultado é surpreendente, pois 

envolve um período considerável da década de oitenta quando o mercado 

brasileiro de algodão era considerado bastante fechado e com grande 

intervenção governamental nos preços. Na década de noventa, entretanto, 

não é de se admirar que os preços no país acompanhassem as oscilações do 

preço internacional, representado pelo índice de Nova York, pois a abertura 

comercial e o grande fluxo de importações impuseram uma trajetória similar 

entre os preços internos e externos. Quanto às velocidades de ajustamento, 

os mercados brasileiro e norte-americano reagem a desequilíbrios de curto 

prazo com a mesma velocidade, indicando um fluxo de informações 

semelhante entre eles. 

 De forma geral, a conclusão dos testes utilizando a amostra completa 

indicam uma perfeita integração entre os preços de algodão em pluma no 

Brasil e o preço internacional, representado pela série Nova York. Assim, a 

análise do desempenho da cultura de algodão neste período, assim como a 

trajetória dos preços internos, deve necessariamente incluir o papel do setor 

externo como variável fundamental na compreensão das crises e da 

recuperação desta cultura no cenário agrícola do país. 
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A grande discrepância entre as condições do mercado de algodão nas 

décadas de oitenta e noventa estimulou uma análise individualizada destas 

décadas, com a divisão da amostra e a realização de novos testes de 

hipóteses.Os resultados referentes à década de oitenta mostraram que o 

mercado brasileiro de algodão em pluma pode ser considerado como um 

mercado fechado neste período, pois os preços internos representados pelo 

índice CONAB não participam do equilíbrio de longo prazo com os demais 

preços. Este resultado deve-se à grande intervenção governamental no 

mercado de algodão observada no período, que impedia que grandes 

quedas ou aumentos de preços internacionais fossem incorporados aos 

preços internos. Além disso, as importações eram controladas e as tarifas 

eram bastante elevadas, o que impedia ações consistentes de arbitragem de 

preços. Dessa forma, os dados indicam uma independência entre os preços 

internos e os preços externos do algodão na década de oitenta. 

Em relação à década de noventa, os resultados indicam que o 

mercado brasileiro pode ser considerado integrado aos mercados 

internacionais. O que surpreende é a exclusão da série Nova York do 

equilíbrio de longo prazo, o que parece contradizer a conclusão obtida com a 

amostra completa. De qualquer forma, os preços internos representados 

pelo índice CONAB podem ser considerados integrados aos preços 

internacionais, agora representados pelos índices A e B. Quanto às 

velocidades de ajustamento, apenas as séries Brasil e Índice B reagem a 

desequilíbrios de curto prazo. De forma geral, os resultados demonstram 

empiricamente a modificação ocorrida no mercado brasileiro de algodão na 

década de noventa, demonstrando que este mercado é significativamente 

mais integrado às variáveis internacionais do que na década de oitenta. 
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As conclusões gerais deste estudo são de que a abertura e a 

desregulamentação do mercado de algodão ocorridos na década de noventa 

modificaram efetivamente a forma como são formados os preços do algodão 

no país. Atualmente, estes preços são diretamente influenciados pelas 

variáveis externas, especialmente a taxa de câmbio e os preços externos. 

Isto representa uma mudança no foco das políticas agrícolas relacionadas a 

este setor, pois estas variáveis devem ser consideradas na elaboração de 

qualquer programa direcionado ao cultivo do algodão. O importante é que 

esta integração ao mercado internacional não representa de forma alguma a 

impossibilidade da existência de políticas públicas voltadas à cotonicultura 

nacional, não nos moldes das intervenções da década de setenta, mas de 

forma a atenuar grandes instabilidades na renda do produtor, seja pelo 

estímulo ao uso dos mercados futuros seja pela imposição de salvaguardas 

comerciais que corrijam distorções nos preços internacionais. 

Este estudo de forma alguma esgota este importante campo de 

pesquisa. Estudos complementares, especialmente aqueles que abordem 

questões como a integração dos preços do algodão no âmbito do Mercosul, 

são necessários para uma compreensão adequada das repercussões da 

abertura econômica da década de noventa. Outras questões, como a 

influência do diferencial das taxas de juros internos e externos e o papel dos 

financiamentos internacionais na internalização do algodão importado e o 

conseqüente efeito nos preços internos, continuam necessitando de maior 

aprofundamento. O importante é o aumento do conhecimento sobre a 

dinâmica de formação de preços do algodão de forma a aperfeiçoar as 

políticas voltadas a este setor da agricultura do país. 
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