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RESUMO 

 
O objeto dessa dissertação é conhecer a influência do câmbio sobre as exportações brasileiras 
de carnes bovina, suína e de frango e, posteriormente, comparar os resultados encontrados, 
decorrentes da obtenção das elasticidades-câmbio e elasticidades-renda mundial de curto e 
longo prazo. Verificar se houve quebra estrutural no período referente à análise, já que, neste 
mesmo período, a economia brasileira sofreu diversas turbulências e mudanças de regimes 
cambiais. Para obter os resultados esperados, foram empregados métodos de séries de tempo, 
teste de raiz unitária, teste de cointegração de Johansen, o modelo autorregressivo vetorial 
(VAR), vetor de correção de erros (VEC), função impulso-resposta, decomposição da 
variância dos erros de previsão e teste de causalidade de Granger. O período escolhido 
abrange abril de 1989 a março de 2009 distribuído em 80 observações trimestrais. Os 
resultados indicam que as séries que apresentam raízes unitárias são todas integradas de 
ordem um em nível e mostram uma relação de longo prazo entre elas, de acordo com o teste 
de cointegração de Johansen. Os coeficientes dos modelos estimados apresentaram resultados 
compatíveis com a teoria econômica quando tratados sob a forma de elasticidades; os 
resultados mostraram, também, a forte influência da renda mundial sobre as exportações de 
carnes quando comparados com a taxa de câmbio. A relação entre as variáveis indicou que o 
sentido da causalidade é unidirecional, ou seja, a taxa de câmbio real e a renda mundial 
afetam as exportações de carnes (gado, frango e suína), mas a recíproca não é verdadeira. Por 
fim cabe salientar, que a importância do estudo de comparação visa entender a particularidade 
de cada tipo de carne estudado para efeito de planejamento e desenvolvimento de políticas 
econômicas adequadas. 
 
Palavras-chave: exportação, câmbio, cointegração, modelo VAR, elasticidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The object of that dissertation is to know the influence of the exchange on the bovine 
Brazilian exports of meats, suína and of chicken and, later, to compare the found results, 
mainly the elasticity-exchange and world elasticity-income of short and soon period. Verify if 
there was structural break in the period regarding analysis, since, in this period, the Brazilian 
economy suffered several turbulences and changes of exchange regimes. To obtain the 
expected results, they were employees methods of series of time, test of unitary root, test of 
cointegração of Johansen, the vectorial autoregressive model (VAR), error correction vector 
(VEC), function pulse-answer, decomposition of the variance of the forecast mistakes and test 
of causality of Granger. The chosen period includes April from 1989 to March of 2009 
distributed in 80 observations quarterly. The results indicate that the series present unitary 
roots, they are integrated of order an and they present a relationship of soon period among 
them, in agreement with the test of cointegração of Johansen. The coefficients of the dear 
models presented compatible results with the economical theory when treaties in the form of 
elasticities, the results also showed to strong influence of the world income on the exports of 
meats when compared with the exchange rate. The relationship among the variables indicated 
that the sense of the causality is unidirecional, in other words, the real exchange rate and the 
world income affect the exports of meats (cattle, chicken and suína), but the reverse is not 
true. Finally he/she fits to point out, that the importance of the comparison study seeks to 
understand the particularity of each one of the meats studied for planning effect and 
development of appropriate economic policies.  
  
 
 
Word-key: export, exchange, I model VAR and elasticities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

 O Brasil, nas duas últimas décadas, passou por mudanças estruturais significativas, 

que trouxeram consequências relevantes para o setor produtivo como um todo, e, 

principalmente, para o comércio exterior. A materialização destas mudanças pôde ser vista 

com a implantação de dois planos econômicos: o plano Collor, que trouxe em seu bojo a 

liberalização comercial, obrigando o setor produtivo a buscar maior competitividade com o 

desenvolvimento de novas tecnologias, constatados através do bom desempenho do setor de 

agronegócios nos últimos anos, e o plano real que teve como principal característica a 

estabilização dos preços, solucionando o problema da inflação crônica que causava graves 

distorções nos preços relativos, prejudicando as expectativas dos agentes, e a capacidade de 

implementação de políticas de médio e longo prazo. 

 

 No comércio exterior, cabe destacar o bom desempenho do setor exportador de carnes 

neste período, colaborando para situações favoráveis na balança comercial brasileira. A 

pecuária bovina no Brasil é classificada como o segundo maior rebanho mundial, superada 

apenas pela Índia, que não a explora com fins comerciais. As exportações de carne bovina, no 

ano de 2004, fizeram com que o Brasil se consolidasse como o maior exportador de carne 

bovina do mundo (em volume). Este fato decorreu de vultosos investimentos, por parte dos 

produtores e fornecimento de produtos com maior qualidade, gerando, portanto, maior 

competitividade em mercados internacionais. Segundo Santos (1999, apud GAIO; CASTRO;  

OLIVEIRA, 2006) a bovinocultura de corte vem deixando de ser uma atividade extrativista, 

ao permitir o uso intensivo de tecnologia e ao adotar modelos de gerenciamentos mais 

eficazes, visando obter maior eficiência.  De acordo com Wilkinson e Rocha (2005) 

transformações intensas marcaram a pecuária de corte brasileira nas últimas décadas, que 

foram propiciadas pela ampliação da infraestrutura para a produção, pela estabilização da 

energia elétrica, nas regiões Norte e Centro-Oeste, e pela ampliação da capacidade instalada 

dos frigoríficos e a desvalorização cambial de janeiro de 1999.  

 

A cotação da carne de gado no mercado nacional, assim como toda commodity 

agropecuária, varia de acordo com as variações de oferta e demanda mundial e com as 
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especulações ocorridas no mercado. Os principais fatores responsáveis pelas oscilações nos 

valores das cotações são os níveis de estoques mundiais, situação climática e a concorrência 

de outros produtos como aves e suínos. 

 

 Com relação às exportações de carne de frango no Brasil, verificou-se, também, um 

grande crescimento resultante do desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, aumento 

da eficiência, dinamismo e qualidade. As exportações de carne de frango ocuparam a primeira 

posição, em volume, no total das exportações de carnes superando, inclusive, a exportação de 

carne bovina em 2007 (ABEF, 2007). Segundo Canuto (2005), a década de 90 pode ser 

descrita como de choque de eficiência e competitividade, resultante de um pesado ajuste que 

decorreu da desregulamentação dos mercados, do fim do crédito rural, do forte endividamento 

dos produtores, da abertura comercial e do controle da inflação. 

 

 O grande desempenho da avicultura brasileira é decorrente de um processo histórico 

iniciado em meados da década de 1950, época em que se começou a substituição da antiga 

avicultura comercial dos anos 30 para a avicultura nos moldes industriais. Este 

desenvolvimento foi representado pela integração do setor, que deu às empresas vantagens, 

como ganho de qualidade na matéria-prima, abastecimento constante, redução dos custos 

industriais nas operações de abate e padronização da carcaça. Esta integração passou a ser 

semelhante à integração vertical, em que existe um contrato de parceria entre os 

processadores e os produtores rurais, conhecido como contrato de integração, no qual os 

agentes envolvidos permanecem como entidades distintas. 

 

 As exportações de carnes suínas tiveram também, um crescimento considerável nestes 

últimos anos, decorrentes dos mesmos fatores positivos por que passaram os setores de carne 

de gado e frango. Com a estratégia de buscar uma maior participação no segmento de cortes 

nas vendas para o exterior, com produtos de maior valor agregado, aliada à política comercial 

das empresas do setor, o Brasil foi elevado a quarta posição no ranking mundial de produtores 

e exportadores de carne suína. A melhora na qualidade das rações e do material genético tem 

viabilizado a manutenção dos animais na granja até alcançar maior peso sem grandes perdas 

em termos de conversão alimentar. A consequência direta disso é a maior oferta de carne com 

o mesmo número de animais produzidos e mais qualidade na carne ofertada ao consumidor e 

para processamento industrial.      
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 A continuidade da forte participação brasileira no mercado internacional de carnes 

deve-se à constante preocupação sanitária, taxas de câmbio mais favoráveis e a grande 

produção nacional de milho e soja que garantem a alimentação animal a custos mais 

acessíveis, além do constante uso de inovações tecnológicas no processo produtivo.    

 

1.2 Definição do Problema 

 

 Apesar de constatado o forte crescimento do agronegócio, em especial, o setor de 

carnes, tanto na produção interna como dirigido para as exportações, há de se reconhecer que 

muito precisa ser feito para solucionar problemas estruturais, como custos de transportes, os 

altos custos portuários, expansão das políticas sanitárias e políticas econômicas que visem a 

expandir, ou pelo menos manter o bom desempenho no setor exportador de produtos básicos, 

dos últimos anos. 

 

 No caso de políticas econômicas que estimulem o crescimento do setor exportador de 

carnes, é bom salientar que existe uma limitação em seu alcance, pois o bom desempenho do 

setor exportador não deve ser creditado exclusivamente à política cambial e à estabilidade dos 

preços internos da economia brasileira, mas, também deve ser ressaltada a grande 

contribuição dada pelo forte crescimento da renda mundial, verificada nos últimos anos, 

beneficiando, de forma considerável, a balança comercial brasileira. 

 

 Mesmo reconhecendo a importância da renda mundial nos bons resultados das 

exportações de produtos brasileiros, em especial no setor de carnes, não se deve esquecer que 

o crescimento da renda mundial é exógeno em termos de política econômica interna, já que o 

Brasil não tem influência sobre seus resultados. Daí, se reconhecer a limitação da política 

econômica que poderá atuar internamente nos melhoramentos de infraestrutura, 

desenvolvimento tecnológico e na política cambial. 

 

 Com relação à política cambial, que sofreu modificações ao longo dos últimos vinte 

anos, de início o governo brasileiro adotou o sistema de taxas de câmbio fixas e a partir de 

1999, foi obrigado a adotar o regime de câmbio flutuante, por uma série de motivos que serão 

mostrados mais adiante. Cabe ressaltar que ainda é muito cedo para se fazer análises 

definitivas de qual regime trouxe resultados mais satisfatórios para as exportações brasileiras, 
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pois, como o regime de taxa de câmbio flexível foi adotado a partir de 1999, ou seja, há dez 

anos, fica difícil fazer estudos usando a metodologia de séries de tempo para tentar separar o 

efeito produzido pela política cambial e o efeito provocado pelo crescimento da renda 

mundial. Isso ocorre, devido ao curto lapso de tempo que é considerado quando se estuda 

séries de tempo.  

 

 No presente trabalho, é abordado o período do segundo trimestre de 1989 até o 

primeiro trimestre de 2009 para analisar o impacto da taxa de câmbio sobre as exportações de 

carnes. Os resultados tendem a ser mais robustos do ponto de vista metodológico, devido ao 

número de observações apresentadas e serão valiosos no sentido de se avaliar qual seria a 

política econômica mais adequada para as carnes bovina, suína e de frango.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Realizar uma análise comparativa do impacto do câmbio e da renda mundial sobre as 

exportações brasileiras de carnes: bovina, suína e de frango, relativas ao período de 1989 a 

2009.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Observar se as séries de exportações de carnes, o câmbio real e a renda mundial são ou não 

estacionárias; 

 

 b) Estimar a elasticidade-câmbio e a elasticidade-renda mundial, de curto e longo prazo, de 

cada um dos tipos de carnes; 

 

c) Analisar o comportamento das exportações de carnes devido a choques não esperados no 

câmbio e na renda mundial (função impulso-resposta); 

 

d) Analisar a relação de causalidade; 

 

e) Verificar a estabilidade do modelo e se houve quebra estrutural no período. 
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1.4 Organização do Estudo 

 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos subdivididos em seções. No 

primeiro capítulo, apresentam-se a introdução, a definição do problema e os objetivos. O 

segundo capítulo discorre sobre o referencial teórico, seguido do capítulo três, que apresenta o 

material e métodos utilizados. O capítulo quatro mostra os resultados e discussão do trabalho 

e, finalmente, o capítulo cinco trata das conclusões e sugestões.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Taxa de Câmbio no Brasil (1989 a 2008)  

 

O modelo cambial adotado e o grau de flexibilidade do fluxo de capitais influenciam o 

comércio exterior na medida em que atraem ou afastam investidores, melhorando ou trazendo 

dificuldades para o comércio. As taxas de câmbio desempenham um papel importante no 

comércio internacional, pois é através delas que se podem comparar os preços de bens e 

serviços produzidos em diferentes países. Existem três tipos de regimes cambiais mais 

utilizados e que foram usados no Brasil em períodos distintos: o regime de câmbio fixo, o 

regime de câmbio intermediário (regimes de bandas) e, finalmente, o de câmbio flutuante, que 

pode ser de livre flutuação (determinado exclusivamente pelo mercado) ou flutuação suja (o 

mercado cambial está sujeito à intervenção das autoridades monetárias). 

 

A economia brasileira sofreu diversas transformações importantes nas duas últimas 

décadas. Inicialmente com o Plano Collor, em março de 1990, caracterizado pela liberalização 

do mercado de câmbio, em que o Banco Central do Brasil reduziu seu nível de intervenção 

dando maior liberdade às instituições financeiras nas operações cambiais. Este período é 

também caracterizado pelo processo de abertura da economia brasileira ao comércio exterior e 

pela maior flexibilidade em relação ao movimento internacional de capitais. Porém, a 

valorização cambial ocorrida ao longo de 1990, levou a uma maior intervenção no mercado 

cambial por parte do Banco Central do Brasil. A partir de 1991, verificou-se uma elevada 

liquidez no mercado internacional de capitais que somada às altas taxas de juros praticadas no 

Brasil trouxe como consequência imediata estímulos à entrada de capitais externos no País, e, 

por conseguinte, gerou expansão da base monetária. A política cambial praticada impôs 

medidas no sentido de restringir o excesso de ingresso de capitais e, ao mesmo tempo, 

procurou ampliar a liberalização do mercado de câmbio. 

 

A implantação do plano real, em julho de 1994, baseado em quatro pilares: ajuste 

fiscal, indexação completa da economia (URV), reforma monetária e âncora cambial, se 

traduziu em valorização da moeda brasileira e aprofundamento da abertura comercial. A 

política cambial adotada foi no sentido de permitir uma livre flutuação cambial, associada a 

uma política monetária restritiva. Esta política adotada no início do plano real resultou numa 
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valorização cambial (âncora cambial) que serviu ao propósito de contenção de preços, ou seja, 

como os produtos importados estavam mais baratos, não havia pressão da demanda sobre os 

preços internos e, portanto, não havia tentativas de elevação dos preços. De acordo com a 

figura 1, em dezembro de 1994, a taxa de câmbio média do real por dólar (R$/US$) 

correspondia a 0, 8481. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

19
89

 T
2

19
90

 T
1

19
90

 T
4

19
91

 T
3

19
92

 T
2

19
93

 T
1

19
93

 T
4

19
94

 T
3

19
95

 T
2

19
96

 T
1

19
96

 T
4

19
97

 T
3

19
98

 T
2

 
  FIGURA 1 – Taxa de câmbio Nominal – 1989 a 1998. 

    Fonte: IPEADATA. 

 

 No início de 1995, a crise cambial mexicana resultou na saída considerável de capitais 

de curto prazo do Brasil, levando a uma desvalorização considerável da moeda nacional. Para 

evitar o agravamento da situação o Banco Central do Brasil elevou as taxas de juros e passou 

a interferir diretamente no mercado de câmbio, sendo adotada, a partir de junho do mesmo 

ano, a introdução de um sistema conhecido como bandas cambiais, que são sistemas cambiais 

intermediários aos fixos e flexíveis, que permitem relativa flexibilidade da taxa de câmbio 

nominal em que se podia flutuar dentro de certos limites fixados pelas autoridades monetárias.  

Estes limites variavam de forma a garantir uma desvalorização gradual do câmbio. Aliado a 

isso, este sistema mantinha o mercado informado do valor da paridade da moeda, 

estabilizando as expectativas dos agentes. A intervenção inicial, de acordo com a tabela 1, 

ocorreria sempre que a taxa de câmbio atingisse o limite mínimo de R$ 0,86 e máximo de R$ 

0,90 por dólar. Esse sistema foi mantido até janeiro de 1999, apesar das crises cambiais na 

Ásia1, em 1997, e na Rússia, em 1998. Segundo Carvalho (2005), o período de julho de 1994 

a dezembro de 1998 é caracterizado como de grande valorização cambial e déficits comerciais 

significativos. 

 

                                                 
1 Krugman (1998) faz uma das mais importantes interpretações da crise asiática. 
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TABELA - 1: Mudanças cambiais na vigência do sistema de bandas 

Data LI LS Normativo 

06/03/1995 0,86 0,90 Comunicado n. 4.479 

10/03/1995 0,88 0,93 Comunicado n. 4.492 

22/06/1995 0,91 0,99 Comunicado n. 4.645 

30/01/1996 0,97 1,06 Comunicado n. 4.987 

18/02/1997 1,05 1,14 Comunicado n. 5.505 

20/01/1998 1,12 1,22 Comunicado n. 6.002 

15/01/1999 Suspensão Comunicado n. 6.563 

18/01/1999 Extinção Comunicado n. 6.565 

Fonte: Banco Central do Brasil. Em Reais (R$) 
LI = Limite inferior da banda cambial 
LS = Limite Superior da banda cambial 
 

Com a fuga de capitais iniciada em agosto de 1998, decorrente da crise russa, e a 

rápida perda de reservas cambiais em torno de US$ 40 bilhões, mesmo com as altas taxas de 

juros praticadas, o sistema de bandas cambiais tornou-se insustentável. Houve então uma forte 

desvalorização da moeda nacional e o Banco Central do Brasil passou a adotar o sistema de 

livre flutuação cambial.  

 

A abertura comercial e apreciação cambial formaram um dueto extremamente 

eficiente na política de combate ao desequilíbrio de preços, porém provocou uma rápida e 

vultosa deterioração da balança comercial, cujos constantes saldos negativos marcaram o 

período de 1995-1998. Entretanto, um fato muito positivo foi observado neste contexto 

negativo: o maior crescimento nas importações foi verificado pelos bens de capital (132%), 

ou seja, aqueles bens que servem para a produção de outros bens, tais como máquinas, 

equipamentos, material de transporte e construção, foram responsáveis pela maioria das 

importações (54% das importações de 1998). Dessa forma, a indústria brasileira aproveitou-se 

do momento em que havia supervalorização cambial para uma reestruturação do seu parque 

tecnológico. E a partir de 1999, com a desvalorização da taxa de câmbio, houve melhoras 

significativas no saldo da balança comercial, diminuindo paulatinamente seu déficit e criando 

condições para sua superação em 2001 (PINHEIRO; GIAMBIAGI; MOREIRA, 2001). 

 

No início de 1999, passou a vigorar o regime de câmbio flutuante (flutuação suja), em 

que as desvalorizações são mais aceleradas alcançando um valor de 2,7394 reais por dólar, em 

outubro de 2001. De acordo com a figura 2, a partir deste período a taxa de câmbio teve 

variações para cima e para baixo até alcançar o valor máximo de 3,8051 reais por dólar, em 

outubro de 2002, passando a decrescer sucessivamente, alcançando 2,1491 reais por dólares 
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em dezembro de 2006. Com a desvalorização do real frente ao dólar, dois efeitos foram 

nitidamente sentidos: o aumento das exportações e a diminuição das importações de forma a 

ter novamente um fluxo cambial positivo para o País. Também se deve considerar como causa 

do crescimento das exportações brasileiras o aumento da renda mundial (PIB mundial) de 

3,7% em 1999 para 4,9% em 2000. 
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                FIGURA 2 – Taxa de Câmbio Nominal (R$/US$) – 1999 a 2009. 
             Fonte: IPEADATA. 

 

O Brasil após experimentar diversos regimes cambiais, aparentemente, segundo a 

opinião dos principais economistas, teve melhor desempenho com a adoção do regime de 

câmbio flutuante. A flutuação cambial trouxe mais flexibilidade para a política econômica 

brasileira, já que o regime de câmbio fixo demonstrou não ser o ideal, pois, o País precisou 

abrir mão de sua política monetária, além de correr o risco de sofrer perdas de reservas em 

função de ataques especulativos. O regime ideal não foi o regime de câmbio flutuante puro, 

devido à alta volatilidade da taxa cambial no Brasil, mas um regime de flutuação suja, onde o 

Banco Central só atuaria apenas com intervenções pontuais, para reduzir a volatilidade e a 

incerteza quanto ao futuro da taxa de câmbio.  

 

2.2 As Exportações Brasileiras de Carnes - 1989 a 2008 

 

 Entre 2002 e 2007 o Brasil teve uma impressionante performance na produção e 

exportação de carne bovina, tornando-se o maior exportador do mundo ultrapassando os 

Estados Unidos que continua a ser o maior produtor, mas que deixou de ser o maior 

exportador de carne bovina a partir de 2004, quando o Brasil exportou 1.628 mil toneladas e 

os Estados Unidos 1.394 mil toneladas. (tabela 2). 
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TABELA 2 – Exportação de carne bovina (toneladas) – comparação Brasil e Estados Unidos – 2002 a 2007. 
  2002 2003 2004 2005 2007 2007 

BRASIL       
Produção 7.114 7.231 7.774 8.355 9.020 9.710 
Exportação 0,881 1.176 1.628 1.800 2.084 2.200 
ESTADOS UNIDOS       
Produção 12.427 12.039 11.261 11.320 11.981 12.171 
Exportação 1.366 1.264 1.394 1.470 1.400 1.430 
Fonte: USDA-United States Departamento of Agriculture.. 

 

 De acordo com a figura 3, destacam-se entre os principais importadores de carne 

bovina do Brasil em janeiro de 2008, a Holanda, o maior importador, que importou o 

equivalente a 18% do total das exportações brasileiras, vindo em seguida a Rússia, com 16% e 

por último a Argélia, com 2%. Já, as exportações para pequenos importadores (demais países) 

chegaram a 24% das exportações totais de carne bovina nesse período, mostrando um bom 

grau de diversificação de mercados. 

 

Países Baixos 
(Holanda); 18%

Rússia; 16%

Itália; 8%

Venezuela; 7%

Egito; 7%

Hong Kong; 6%

Reino Unido; 5%

Espanha; 4%

Irâ; 3%

Argélia; 2%

Demais países; 24%

 
  FIGURA 3 – Principais países importadores da carne bovina brasileira (%) - Janeiro de 2008. 
 Fonte: MDIC/Secex. 
 

 A tabela 3 abrange o período em que o regime cambial adotado era o fixo. Neste 

período as exportações passaram de US$ 88 milhões em 1989 para US$ 276,6 milhões em 

1998, representando um aumento em torno de 214% em dez anos, o que significa um bom 

desempenho face às turbulências passadas na economia mundial e brasileira nesta época. 

 

TABELA 3 – Valor das exportações de carnes bovinas brasileiras – 1989 a 1998 (US$ mil). 
ANO 1989 1992 1994 1996 1998 

Valor das exportações 88.059 283.312 268.090 194.305 276.595 
Fonte: MDIC/Secex. 
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Na tabela 4 o período abrangido refere-se à mudança no regime de câmbio, passando, 

a partir de 1999, do fixo para o flexível. De 1999 a 2008 as exportações cresceram de US$ 

443,8 milhões para US$ 4 bilhões, um incremento em torno de 800%, bem superior ao 

período em que se adotava o regime de câmbio fixo. Este grande aumento ocorrido em dez 

anos nas exportações de carne bovina não deve ser atribuído apenas ao regime cambial 

adotado, já que nesse intervalo teve-se a síndrome da “vaca louca” na Europa em 2001 e em 

2004 a gripe aviária na Ásia. A consequência desses fatos foi a maior aceitação dos produtos 

brasileiros no mercado internacional representando um aumento em torno de 50% das 

exportações. Em termos de quantidade exportada o aumento foi de 579% e o preço médio da 

tonelada de carne passou, nesse período, de US$ 2.944 para US$ 3.916, um aumento de 33%.   

 

TABELA 4 – Indicadores das exportações brasileiras de carnes bovinas – 1999 a 2008. 
ANO 1999 2001 2003 2005 2008 

US$ - FOB (US$ 1000) 443.835 738.805 1.154.508 2.419.103 4.006.139 
PESO (TONELADA) 150.740 368.287 620.117 1.085.589 1.022.856 
PREÇO MÉDIO (US$/T) 2.944,37 2.006,06 1.861,76 2.228,38 3.916,62 
Fonte: MDIC/Secex. 

 

 De acordo com a figura 4, destacam-se entre os principais importadores de carnes de 

frango do Brasil, a Arábia Saudita, que importou em janeiro de 2008 o equivalente a 14%, 

vindo em seguida o Japão, com 12% e, por último, a Cingapura, Rússia e África do Sul, todos 

com 3%. Porém, as exportações para pequenos importadores (demais países) chegaram a 30% 

das exportações totais de carne de frango em 2008. Constata-se, portanto, o grau de 

diversificação que alcançou as exportações de frango, atingindo os mais diferentes mercados 

consumidores mundiais, de forma pulverizada, sem criar uma forte dependência que ocorre, 

geralmente, quando as exportações estão concentradas em poucos países. 
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  FIGURA 4 – Principais países importadores da carne de frango brasileira (%) - Janeiro de 2008.  
  Fonte: MDIC/Secex. 
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A exportação de carne de frango entre 1989 e 1998, em que vigorava o regime de 

taxas de câmbio fixo, experimentou um crescimento de 253%, apesar da incerteza causada por 

dois planos econômicos, a crise na Rússia e na Ásia. Esse fato pode ser constatado na tabela 

5, onde se observa que as exportações passaram de aproximadamente US$ 209 milhões em 

1989 para cerca de US$ 739 milhões em 1998. 

 

TABELA 5 – Exportações brasileiras de carnes de frango – 1989 a 1998 
ANO 1989 1992 1994 1996 1998 
US$ - FOB (US$ 1000) 208.915 442.240 609.359 840.009 738.925 
Fonte: MDIC/Secex. 

 

 A tabela 6 apresenta o crescimento das exportações de carnes de frango 

correspondente ao período de 1999 a 2008. Nessa época vigorava o regime de taxas de 

câmbio flexível que presenciou um aumento nas exportações em torno de 565%, onde a 

quantidade exportada passou de 770.582 toneladas em 1999 para 3.267.889 toneladas em 

2008, um crescimento em torno de 324%. Como no caso das exportações de carne bovina, 

não se deve atribuir este excepcional crescimento apenas à política cambial, mas também a 

fatores exógenos ocorridos neste período como a síndrome da “vaca louca” na Europa em 

2001 e em 2004 a gripe aviária na Ásia. Também se deve considerar o forte crescimento da 

economia mundial neste período com reflexos diretos na renda mundial, aumentando a 

demanda das exportações de carnes brasileiras.  

 

TABELA 6 – Indicadores das exportações brasileiras de carnes de frango – 1999 a 2008.  
ANO 1999 2001 2003 2005 2008 
US$ - FOB (US$ 1000) 875.438 1.291.654 1.709.743 3.324.208 5.821.977 
PESO (TONELADA) 770.582 1.249.282 1.922.042 2.761.966 3.267.889 
PREÇO MÉDIO (US$/T) 1.136,07 1.033,92 889,55 1.203,57 1.781,57 
Fonte: MDIC/Secex. 

 

 O crescimento das exportações de carnes de Suíno, como mostra a tabela 7, foi 

considerável no período de 1989 a 2009. Em 1989 as receitas dos exportadores correspondiam 

a US$ 14 milhões passando para US$ 148 milhões em dez anos, um aumento em torno de 

929,6%, apesar de todos os problemas estruturais enfrentados pelo Brasil neste período. 

Podemos citar, os planos econômicos Collor e o Real, além das crises cambiais na Ásia, em 

1997, e na Rússia, em 1998. 
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TABELA 7 – Valor das exportações brasileiras de carnes de suíno – 1989 a 1998 
ANO 1989 1992 1994 1996 1998 
US$ - FOB (US$ 1000)              14.369             72.088            66.236          121.735          147.947  

Fonte: MDIC/Secex. 

 

 Na tabela 8 mostra-se o comportamento das exportações de carnes de suíno quando o 

regime cambial adotado passou a ser flexível. Neste período a receita recebida pelos 

exportadores cresceu 1.089% em dez anos, um crescimento superior ao observado nas 

exportações de carnes bovina e de frango. Já o preço médio (US$/Ton) evoluiu de US$ 

1.521,62 em 1999 para US$ 2.918 em 2008, um crescimento de 91,8%. Não houve uma 

mudança significativa entre as exportações de carnes de suíno da passagem do regime da taxa 

de câmbio fixo para o flutuante, como ocorreu nos casos anteriores (bovino e suíno). 

 

TABELA 8 – Exportações de carnes de suíno – 1999 a 2008 
ANO 1999 2001 2003 2005 2008 
US$ - FOB (US$ 1000) 114.742 346.401 526.576 1.123.151 1.364.475 
PESO (TONELADA) 75.408 247.371 458.034 579.413 467.548 
PREÇO MÉDIO (US$/T) 1.521,62 1.400,33 1.149,64 1.580,32 2.918,38 

Fonte: MDIC/Secex. 

 

 A participação dos países na demanda por importação de carnes de suíno brasileira 

apresenta um comportamento diferente ao que foi observado nas carnes bovina e de frango. A 

figura 5 apresenta as exportações de carnes de suíno para os principais países em 2008 e 

mostra que 50% das exportações são destinadas à Rússia, vindo em seguida Hong Kong com 

16% e a Ucrânia com 9%. Conclui-se, que a exportação de carne de suíno é mais concentrada 

em poucos países, gerando maior dependência das políticas internas adotadas por eles, o que 

não ocorre com as exportações de carnes bovinaa e de frango que são mais pulverizadas.  

  

Rússia; 50%

Hong Kong; 16%

Ucrânia; 9%

Argentina; 5%

Cingapura; 4%

Moldávia; 3%

Angola; 3%

Outros; 10%

  FIGURA 5 – Principais países importadores de carne suína brasileira (%) – 2008. 
  Fonte: MDIC/Secex. 
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2.3 Estimação das Exportações 
 

 Há vários anos muitos estudos vêm sendo realizados sobre técnicas utilizadas nas 

estimativas das equações das exportações e importações para o Brasil. Em seguida, faz-se um 

breve retrospecto teórico dos principais trabalhos que tratam sobre estimativas das equações 

de exportação e importação. 

 

Dentre os primeiros estudos realizados na busca de estimar equações de exportação e 

importação no Brasil destacam-se os de Braga e Markwald (1983) e Zini Jr (1988). Estes 

estudos tinham em comum, o estabelecimento inicial da suposição de equilíbrio entre oferta e 

demanda e, depois, impunham uma dinâmica de desequilíbrio. Os modelos eram estimados 

usando-se equações simultâneas, com mínimos quadrados de três estágios, e, partiam do 

pressuposto que as séries temporais eram estacionárias. Cabe ressaltar, porém, que essas 

hipóteses eram aceitas sem a necessidade de realização de testes específicos.2 

 

 Para Zini (1998) as funções de demanda e de oferta das exportações assumem que os 

produtos importados não são substitutos perfeitos para os bens domésticos, e que é possível 

estimar as elasticidades-preço finitas. Para o autor, o modelo de substitutos perfeitos só se 

aplica ao comércio de bens homogêneos como as commodities. 

 

 Com base nas hipóteses acima, Zini (1998) assumiu no seu modelo que as 

elasticidades são constantes no tempo, e que os bens são substitutos imperfeitos. Usando uma 

especificação log-linear, temos: 

 

  ( ) tttt
d
t uYWaPXWPXaaX 1131211 ln/lnln +++=                                        (2.1) 

 

  ttttttt
s
t uUbYTbPDSPXebbX 214131211 lnln)/ln(ln ++++=                      (2.2) 

 

onde:  

Xd = Quantidade demandada de exportação; 

Xs  = Quantidade ofertada de exportação; 

PX = Preço da exportação em dólares; 

                                                 
2 Modelos com estas características foram utilizados até o final da década de 80.  
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PXW = Preço dos bens competitivos no resto do mundo; 

YW = Renda real no resto do mundo; 

PD = Preço doméstico; 

S = Taxa média de subsídios; 

YT = Capacidade produtiva doméstica (produto potencial); 

U = Índice de ciclos domésticos (utilização da capacidade); 

e = Taxa de câmbio nominal; 

u1,u2 = Termos de distúrbios aleatórios com média zero, variância constante e  Cov (u1, u2) 

0≠ , porque, geralmente há simultaneidade no sistema. 

 

 Observa-se que as equações (2.1) e (2.2), segundo Zini (1988), não permitem 

investigar o papel específico da taxa de câmbio real, que é de grande importância para o 

Brasil, que seguiu uma política de minidesvalorizações usando a taxa de câmbio real como 

variável-objetivo.  

 

 A taxa de câmbio efetiva real pode ser introduzida na equação (2.2) decompondo-se os 

preços, assim: 

 

( ) ( ) ( ) )ln(/ln/ln/ln)/ln( tttttttttttt SPWDPDPWWPXPWDPWWePDSPXe +−+=        (2.3) 

 

onde: 

PWW = Índice de preço por atacado no resto do mundo; 

PWD = Índice de preço por atacado doméstico. 

 

 Os quatro termos do lado direito de (2.3) representam a taxa de câmbio real, o preço 

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

e a taxa de subsídio, respectivamente. 

 

 Substituindo (2.3) em (2.2), tem-se: 

 

( ) ( ) ( ) +++++= tttttttt
s
t SbPWDPDbPWWPXbPWDPWWebbX ln/ln/ln/lnln 2524232221   

 ttt uUbYTb 32726 lnln +++                                                                            (2.4) 



 

 

26

 

A estimação das equações de exportação pelo método acima, traz sérios problemas, 

pois, o tratamento de séries temporais não estacionárias utilizando métodos tradicionais, como 

MQO, produzem estimativas viesadas para os parâmetros e os testes estatísticos, como o teste 

t e F, não sendo mais válidos, pois não seguem a distribuição de probabilidade tabelada. 

 

 Portugal (1992) estimou as equações de demanda e oferta para exportação e 

importação baseado nas seguintes suposições: 

(i)  Substituição imperfeita (leve diferenciação entre produtos domésticos e estrangeiros); 

(ii) Preços diferenciados; 

(iii) Hipótese do país pequeno (a participação do país no comércio mundial é pequena). 

 

 No caso específico da demanda e oferta por exportações, ter-se-ia: 

 

  Xd = f(Px, Pd*, Yn*, T*)                                                                                 (2.5) 

  Xs = f(E.Px, Pd, S, Yn)                                                                                  (2.6) 

  Xs = Xd                                                                                                           (2.7) 

 

onde: 

Xd = Demanda por exportações; 

Xs = Oferta por exportações; 

Px = Preço das exportações; 

Pd* = Preços externos; 

Yn* = Renda mundial; 

T* = Tarifa sobre exportações;  

E = Taxa de câmbio; 

Pd = Preço doméstico; 

S = Subsídios; 

Yn = Produto nominal. 

 

 Colocando (2.5) e (2.6) na forma reduzida teremos: 

   

  X = f((E.Px(1+S)/Pd), Y, Y*)                                                                      (2.8) 
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 Na equação (2.8) está incluída a renda mundial, que corresponde ao lado da demanda 

por exportações, os preços relativos e o nível do produto doméstico. Essas duas últimas 

variáveis correspondem ao lado da oferta. 

 

 Com relação aos modelos citados acima usados na estimação das equações de 

exportações e outros usando técnicas similares, convém salientar, que eles são importantes no 

seu aspecto teórico, pois, utiliza a teoria microeconômica como pano de fundo, ou seja, 

procuram determinar o equilíbrio entre demanda e oferta dos bens exportáveis, em que a 

variável dependente é a quantidade exportada ou algum índice quantum e coloca os preços 

das exportações como variável independente sendo considerados seus preços médios, ou 

algum índice de preços das exportações. 

 

 No caso do presente trabalho, procura-se não adotar esses modelos de estimação, já 

que o objetivo é de buscar os resultados de uma forma mais aplicada possível, evitando a 

inclusão de muitas variáveis, provocando redução de graus de liberdades do modelo e sua 

liberdade de explicação. Além disso, vale lembrar a década de 90, quando Margarido (2001), 

afirma que a evolução de várias séries econômicas enfrentou dois momentos distintos: o 

período de 1990 a junho de 1994, marcado pela instabilidade de preços, e a partir de junho de 

1994, com a implementação do plano real, levando a uma redução acentuada na taxa de 

crescimento dos preços, mudando radicalmente a trajetória da inflação, configurando uma 

quebra estrutural. 

 

 Segundo Castro e Cavalcanti (1998) apesar da grande maioria dos estudos anteriores 

serem geralmente baseados em índices de preço e quantum e apesar de tais índices serem 

preferíveis do ponto de vista teórico, a opção pelos dados em valor tem a vantagem de 

fornecer resultados aplicados diretamente na análise da balança comercial do país, além de 

proporcionar um período amostral mais extenso para as estimações econométricas.  

 

 O modelo de Castro e Cavalcanti (1998) estima as equações para exportações e 

importações totais e desagregadas, a partir de dados anuais, para o período de 1955-95. Para a 

estimação das equações de exportação, temos: 

   

ywex +=                                                                                                (2.9) 

 



 

 

28

 

onde: 

=x  Valor real das exportações em dólares, deflacionado pelo IPA dos EUA; 

=e  Taxa de câmbio real; 

=yw  Índice das importações mundiais totais, em valor real, como proxy da renda mundial. 

 

O grande mérito no trabalho de Castro e Cavalcanti (1998) está na abrangência do 

período de análise (1955-1995), na estimação das exportações e importações, além de testar a 

exogeneidade3 das variáveis para previsão. Aplica, também, os Testes de Chow aos 

mecanismos de correção de erros de exportação e importação para verificar a estabilidade dos 

parâmetros.   

 

2.4 Estacionariedade 
 

 Um processo estocástico é estacionário se suas média e variância forem constantes ao 

longo do tempo e o valor da covariância entre dois períodos de tempo depender apenas da 

distância ou defasagem entre dois períodos, e não do período de tempo efetivo em que a 

covariância é calculada. A ausência de estacionariedade pode trazer como consequência a 

possibilidade de se obter resultados espúrios e duvidosos e as previsões tornam-se cada vez 

mais imprecisas em função da distância em relação ao último ponto da amostra. 

 

 Granger e Newbold (1974, p.111) atentaram para o fato que as regressões de séries 

temporais que apresentam um alto R2, ou seja, um alto grau de ajustamento, mas com o valor 

da estatística Durbin-Watson extremamente baixo, podem ser considerados casos de 

regressões espúrias. 

  

2.4.1 Função Autocorrelação 

 

 Uma ferramenta simples para se testar a estacionariedade é a função de autocorrelação 

(FAC) na defasagem k, representada por ρk, onde: 

 

                                                 
3 Exogeneidade fraca possibilita estimar a relação de longo prazo, validando as inferências sem perda de 
eficiência. A exogeneidade forte torna válido o uso do modelo para previsões condicionais, e a 
superexogeneidade fornece indicações que permite a sua utilização para avaliação de política econômica. [ver 
Engle, Hendry e Richard (1983) e Ericsson (1992)].  
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0γ

γρ k
k =                                                                          (2.10) 

 

 γk: covariância na defasagem k;  

 γ0: variância. 

 

 Tanto a covariância como a variância são dadas nas mesmas unidades de medidas, 

logo, ρk é um número puro, ficando entre +1 e -1. A representação gráfica da função 

autocorrelação populacional é dada pelo correlograma da população. Como na prática se 

trabalha com dados amostrais, pode-se apenas calcular ρ̂  (função de autocorrelação amostral) 

que indica através do correlograma amostral onde ele inicia com um valor alto, próximo de 

um e decai gradualmente, indicando que a série temporal é não-estacionária (GUJARATI, 

2000, p. 721). 

 

2.4.2 Teste de raiz unitária 

 

 Vários métodos são utilizados para verificar se as séries apresentam ou não raiz 

unitária e na determinação da ordem de integração, entre eles estão o Teste de Dickey-Fuller 

Aumentado – ADF, desenvolvido por David Dickey e Wayne Fuller (1981), o teste KPSS, 

desenvolvido por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin (1992) e, finalmente, o teste de 

Phillips-Perron (1988). 

 

2.4.2.1 Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

 

 O teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF) consiste em efetuar uma regressão com a 

variável em diferença e testar a proximidade do coeficiente de um termo em nível em relação 

à unidade. Tem como base uma equação, incluindo constante e tendência, com a seguinte 

expressão: 

 

   ∑
=

−− +∆+++=∆
m

i
tttt YYTY

1
11 εαγδβ                                              (2.11) 

 

onde: 
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β = Intercepto; 

δT = Tendência; 

∆ = Operador de diferença; em que ∆t = Yt – Yt-1. 

  

A hipótese nula é 0=γ  ou  1=ρ , ou seja, confirma a existência de raiz unitária em 

Yt (Yt é não-estacionária). 

Dentre os critérios mais adequados para se determinar o número ótimo de defasagens, 

destacam-se: 

 

Akaike Information Criterion (1973)   AIC = 
n

k

n

SQR 2
log +







                                          (2.12) 

 

Schwartz (1978)                                   SIC = 
n

nk

n

SQR log
log +







                                     (2.13) 

 

Hannan-Quinn (1979)                           HQ = 
[ ]

n

nk

n

SQR )log(log2
log +







                         (2.14) 

 

onde: 

SQR = Soma dos quadrados dos resíduos; 

n= Tamanho da amostra; 

k = Número de parâmetros estimados. 

 

 O critério ótimo é aquele em que AIC, SIC e HQ assumem valores mínimos. 

  

Cabe ressaltar, que o teste ADF é bastante sensível à presença de valores atípicos 

(PERRON, 1999 apud FERNANDES; TORO, 2005). Por isso, devem-se utilizar testes 

adicionais. 

 

2.4.2.2 Teste Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin (KPSS) 

 

 O teste KPSS difere dos outros testes de raiz unitária porque a série yt assume ser 

estacionária sobre a hipótese nula.  
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 Seja yt, t = 1, 2,..., T, assumindo a hipótese de que possa se decompor a série na soma 

de tendência determinística, passeio aleatório e erro estacionário: 

 

  Yt = δt  +  rt  + εt                                                                                          (2.15) 

 

onde, rt é um passeio aleatório: 

rt =  rt-1 + ut                                                                                                                                                   (2.16) 

 

em que ut iid (0, 2
uσ ); distribuição com média zero e variância constante. 

 

 A hipótese nula é a de estacionariedade:  2
uσ  = 0. 

 

 Caso, δ = 0, sob a hipótese nula, yt seria estacionário em torno de um nível (r0) em vez 

de uma tendência, como ocorre na situação anterior. 

 

 A estatística utilizada é o teste unilateral LM para a hipótese nula, onde os valores 

críticos para testar LM são baseados nos resultados assintóticos, tabelados por KPSS. A 

fórmula para se obter a estatística LM é dada por: 

 

  ∑
=

=
T

i e

tS
LM

1
2

2

σ̂
                                                                                               (2.17) 

 

 

onde: 

=2
tS É a soma parcial dos resíduos da regressão yt, com um intercepto e tendência; 

2ˆ eσ  = É a variância do erro estimado da regressão. 

 

2.4.2.3 Teste de Phillips-Perron 

 

 O teste de Dickey-Fuller assume que os erros são estatisticamente independentes e 

possui uma variância constante. Phillips-Perron (1988) desenvolveu uma generalização do 

método desenvolvido por Dickey-Fuller, permitindo uma razoável suavizada nas hipóteses 
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referentes aos erros (ENDERS. 1995). Ou seja, a equação é semelhante, estimada com método 

diferente. Tende a ser mais sensível em relação à quebra estrutural. 

 O método Phillips-Perron (PP) modifica a estatística t do coeficiente γ  para que a 

correlação serial não afete a distribuição assintótica do teste estatístico. O teste PP é baseado 

sobre a estatística: 
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−
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=                                                               (2.18) 

 

onde: 

γt = Estatística de γ ; 

0φ  = Estimativa consistente da variância do erro; 

f0 = Representa os resíduos com frequência zero; 

γ̂  = É estimado, e, ( ( )γ̂se ) é o coeficiente do erro padrão.  

 

A hipótese nula é a mesma do teste ADF, em que yt possui raiz unitária. 

 
2.5 Quebra Estrutural 
 

 De acordo com Greene (2003), quando se emprega um modelo de regressão que 

envolve o uso de séries temporais, pode acontecer que se verifique uma mudança estrutural na 

relação entre as variáveis, ou seja, o valor dos parâmetros não se mantém igual durante todo o 

período considerado. As possíveis diferenças podem ser provocadas por diferenças no 

intercepto ou no coeficiente angular, ou em ambos. 

 

O início do estudo de quebra estrutural se deu em Chow (1960), ao testar a hipótese de 

estabilidade do modelo de seu trabalho, aplicando o teste aos coeficientes dos regressores, 

para verificar a hipótese de que alguns desses coeficientes são diferentes com relação a 

diferentes subamostras dos dados. O estudo de Chow partia do princípio de que a data da 

mudança estrutural era conhecida. Se, por acaso, a quebra tiver que ser estimada, então a 

vantagem do teste de Chow diminui consideravelmente.  

 

O teste de Chow utiliza-se do teste F, tendo como modelo restrito a equação com 

amostra inteira e modelos irrestritos, e as equações com período anterior e posterior à quebra 
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suposta. A noção de “restrito” aqui se refere à liberdade que os coeficientes possuem para 

assumir diferentes valores na amostra (quanto maior a amostra, menor a possibilidade de o 

coeficiente assumir um valor que seja discrepante na população). A equação que gera a 

estatística de teste é: 

 

F = 
( )

( ) ( )knnSS

kSSS

2/

/

2121

210

−−−
−−

                                                                        (2.19)                      

 

onde:  

S0 = Soma dos quadrados dos resíduos da regressão de MQO de toda a amostra; 

S1 e S2 = As somas dos quadrados dos resíduos de MQO de duas subamostras, com n1 e n2. 

Observações: 

k = Número de parâmetros na equação. 

  

As hipóteses de teste são: 

 H0: β1 = β2  (estabilidade dos parâmetros)                                                              (2.20) 

 H1: β1 ≠ β2,                                                                                                              (2.21) 

onde β representa o vetor de parâmetros estimados. 

   

Brown, Durbin e Evans (1975) desenvolveram um teste para determinação de 

estabilidade de um modelo, denominado de teste CUSUM e o teste CUSUM ao quadrado4. 

Este teste é baseado na soma cumulativa dos resíduos recursivos. A técnica é indicada para 

dados de séries temporais e pode ser usada, mesmo quando há incerteza sobre quando pode 

ter havido uma quebra estrutural. A hipótese nula, é que o coeficiente de um vetor β , é o 

mesmo para todo o período; e a hipótese alternativa é que há um distúrbio na variância. É um 

teste geral e não requer uma especificação, a priori, de quando ocorrerá uma quebra 

estrutural. Entretanto o poder do teste é bastante limitado, se comparado com o teste de Chow 

e exige que todos os regressores devem ser independentes aos distúrbios. Em particular, isto 

exclui defasagem na variável dependente da equação.  O teste de CUSUM seria então: 

                                                 
4 teste CUSUM ao quadrado 
 

Wt = 
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O valor esperado de S sobre a hipótese da constância do parâmetro é: 
E(St) = (t – k) / (T – k) ; E(St) = 0, quando t = k    
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/  , para t = k + 1,..., T                                              (2.22) 

 

onde: 

w = Resíduos recursivos; 

s = Erro padrão da regressão para todos os T pontos da amostra.    

                                                                                

Kramer, Ploberger e Alt (1988), analisaram quebra estrutural na presença de variáveis 

dependentes defasadas sobre os regressores, num modelo linear e mostraram que o teste de 

CUSUM continuava a ter seus níveis de significância assintóticos em modelos dinâmicos, 

mas o poder do teste depende crucialmente do ângulo entre a média do regressor e da 

mudança estrutural. 

 

 Os trabalhos de Perron (1988, 1990 e 1994) aplicados à quebra estrutural seguem a 

análise de intervenção proposta por Box e Tião (1975), no sentido de que a mudança ocorre 

como sendo exógena e em data conhecida, e que os eventos discrepantes (outliers) podem ser 

separados da função de ruído e ser modelados como mudanças na parte determinística do 

modelo. De acordo com Perron (1994, p. 117, apud MARGARIDO 2001) “ são considerados 

três diferentes tipos de modelos, sendo que para cada um as hipóteses nulas são: uma que 

permite mudança exógena no nível das séries, uma que permite mudança exógena na taxa de 

crescimento e uma que concebe as duas mudanças conjuntamente”.   Os testes padrões para a 

determinação de raízes unitárias demonstram serem viesados em direção a não rejeição da 

hipótese de raiz unitária, quando é usada uma amostra completa, quando na verdade temos 

uma mudança na média das séries (quebra estrutural). Basicamente, estes testes de raiz 

unitária visam distinguir quebras determinísticas na tendência ou na média, e séries de tempo 

de genuínos processos com raiz unitária. 

 

 Perron (1994) elaborou dois tipos de modelos: 

 

- Additive Outlier (AO), que se caracteriza pelo fato de que a mudança na função 

tendência ocorre instantaneamente e subdivide-se em três modelos diferentes: 

a) Modelo 1: 
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  ttt vDUty +++= θβµ 1                                                                     (2.23) 

   

onde: 

=iµ     Intercepto; 

=tβ Tendência determinística; 

=tDU  Variável dummy do tipo step (mudança abrupta de nível da função tendência); 

=tv   Modelo de ruído, em que iid (0, )2σ ; 





≤
>
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b
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Tt
DU

;0

;1
;  

 t = Tempo; 

Tb = O momento no tempo em que ocorreu a quebra estrutural. 

 

b) Modelo 2: 

 

  tttt vDTDUty ++++= *
1 γθβµ                                                    (2.24) 

                          

onde: 

=*
tDT  Representa uma variável dummy que capta a mudança na inclinação da função 

tendência. Esse modelo incorpora simultaneamente a mudança no intercepto (nível) e na 

inclinação da função tendência (taxa de crescimento da série); 
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c) Modelo 3: 

 

  ttt vDTty +++= *
1 γβµ                                                                  (2.25) 

 

Esse modelo capta alterações na inclinação da função tendência a partir do ponto da quebra 

estrutural, sem mudanças abruptas no nível (intercepto) da série. 

 

- Innovational Outlier (IO) a mudança na função tendência ocorre de forma gradual, e 

subdivide-se em dois modelos diferentes: 
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a) Modelo 1: 
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onde: 

D(Tb)t = 1, se t = Tb + 1 e igual a zero, caso contrário. 

 

 A hipótese nula é de que 1=α  (possua raiz unitária), 0== βθ  (não haja variação 

abrupta no nível da série, isto é, no intercepto e não haja tendência), e, 0≠δ , isto é, há 

mudança de intercepto a partir do ponto de quebra estrutural. 

 

b) Modelo 2: 
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 A hipótese nula é de que 1=α  (tenha raiz unitária) e 0== γβ  (não haja termo de 

tendência e não haja mudança na inclinação da função tendência) e 0≠δ (há mudança de 

intercepto a partir do ponto de quebra estrutural). 

 

 A hipótese alternativa, válida para os dois modelos, é de que 1<α  (não haja raiz 

unitária) e 0=δ  (não haja mudança de intercepto a partir do ponto de quebra estrutural). 

  

Banerjee, Lumsdaine e Stock (1992) investigaram a possibilidade de que as séries 

temporais pudessem ser caracterizadas como sendo estacionárias em torno do ponto de 

quebra, ou seja, a data da quebra não é conhecida “a priori”. 

 

 Chu e White (1992) abordaram o fato do não conhecimento a priori da localização do 

ponto exato da mudança estrutural. A distribuição é derivada por meio das funções do 

teorema do limite central e do valor crítico, com a probabilidade atingida pela ponte 

Browniana. 
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 Hansen (1992a, 1992b) trabalhou com um teste de quebra estrutural com as datas 

conhecidas. Nestes artigos, o autor compara a distribuição de grandes amostras usando o teste 

LM (Multiplicador de Lagrange) para a determinação da instabilidade dos parâmetros, contra 

várias alternativas de interesse no contexto de cointegração dos modelos de regressão. A 

importância deste estudo é a descoberta de que a distribuição assintótica depende da natureza 

do processo de regressão, isto é, dos regressores serem de tendência determinística ou 

estocástica. O teste estatístico considerado inclui o teste SupF de Quandt (1960), assim como 

o teste LM de Nyblom (1989). 

 

 Como foi visto até agora, os testes que possibilitavam a identificação e a estimação 

dos momentos de quebra estrutural na média tinham o grande inconveniente, de obrigar a um 

conhecimento a priori sobre a localização da quebra. Só bem mais tarde, com a introdução do 

Teorema do Limite Central Funcional para estudar processos estocásticos com estas 

características, foi possível resolver esta limitação, permitindo que fossem efetuados testes 

onde a ocorrência das quebras é desconhecida.  

 

 Andrews (1993) e Andrews e Ploberger (1994) propuseram em seus trabalhos testar 

alterações estruturais de uma amostra cujo ponto de quebra seja desconhecido. Dentre os 

testes utilizados, destacam-se testes do tipo Wald e Multiplicadores de Lagrange, nos quais se 

destacam o MAX-F, AVG-F e o EXP-F. Numa primeira abordagem estes autores estudaram 

apenas o caso de uma quebra. E com a evolução chegou-se a uma generalização para um 

número arbitrário de quebras, ou seja, a proposta é testar todos os pontos da amostra 

comparando-os com a hipótese alternativa e não exige que seja informado um ponto de 

possível quebra estrutural. Por conta disso, os testes propostos são considerados testes não 

padrão, já que não avaliam os parâmetros de interesse em relação à hipótese nula (H0) de 

estabilidade do parâmetro. 

 

 O teste de Andrews (1993) para quebras estruturais é definido da seguinte forma: 

A hipótese nula de interesse e alternativa assume uma quebra estrutural no momento λT , 

( )1,0∈λ , 

  H0: tty εµ +=  onde t = 1,..., T                                                                   (2.28) 
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  H1: 
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 em que: 

=µ Parâmetro que representa o estimador de máxima verossimilhança (MV) da média 

amostral; 

=λ Ponto da quebra estrutural, ( )1,0∈λ ; 

=λT Momento onde ocorreu a quebra; 

T = Tamanho da amostra; 

t = 1,..., Tλ é o período inicial da amostra; 

t = Tλ,..., T é o período final da amostra; 

=tε i.i.d. N(0, 2
εσ ). 

Em caso de fazer o teste de 21 µµµ == , contra 21 µµ ≠ , pode-se utilizar o teste na sua forma 

F e que tem a seguinte expressão: 
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onde: 

SQRT = Soma dos quadrados dos resíduos dos modelos restrito (sem quebras); 

SQRi = Soma dos quadrados dos resíduos dos modelos irrestrito (com quebras); 

k = Representa o número de quebras; 

q = Número de parâmetros sujeitos a quebra estrutural. 

 

No caso tradicional, k=q=1. Para o modelo restrito, os estimadores de Máxima 

Verossimilhança para a média e SQR, são dados por: 
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No caso do modelo irrestrito, os estimadores são calculados como: 
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Quando se conhece o ponto de quebra estrutural (λ), os testes de Wald, Multiplicador de 

Lagrange (LM) e Razão de Máxima verossimilhança (LR) podem ser usados para testar H0 

contra H1 mediante uma estatística F descrita na literatura como testes de Chow. 

 

 Quando λ é desconhecido ele aparece somente sob a hipótese alternativa e não sob a 

hipótese nula, portanto, o teste que avalia mudanças estruturais não é considerado como um 

teste padrão. Na maioria das aplicações empíricas, além de testar a existência de possíveis 

quebras estruturais, busca-se também estimar o momento da quebra, λ. Em conformidade com 

a expressão (2.32) o momento estimado da quebra corresponde ao ponto que minimiza a SQRi 

que é idêntico à maximização da expressão (2.30). Através desses resultados foi possível 

encontrar a expressão algébrica para o primeiro teste, conhecido por MAX-F: 

 

  MAX-F = maxFT(λ;q)                                                                                 (2.33) 
                                          Tλ 
 

  Andrews (1993) definiu como testes supremos a generalização dos testes definidos por 

Quandt (1960). O teste corresponde à maior estatística F calculada para diversos pontos de 

quebras estruturais λ pertencente ao intervalo restrito . As estatísticas são estimadas por Wald, 

Multiplicador de Lagrange (LM) e Razão de Máxima verossimilhança (LR). A hipótese nula 

de constância do parâmetro será rejeitada caso o valor calculado pela estatística seja superior 

aos valores críticos determinados aos níveis de significância apontados (1%, 5% e 10%). 

 

As estatísticas testadas são: 

 

Sup WT(π),          sup LMT(π),          sup LRT(π)     ,                                                           (2.34) 
Π∈λ                     Π∈λ                       Π∈λ                      

 

Π ( )1,0⊂ , intervalo restrito, onde 0 (zero) representa o início da amostra e 1 (um) representa o 
fim da amostra. 
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Duas situações são passíveis de ocorrerem quando se trata da hipótese alternativa: 

(i) o ponto de quebra estrutural está num intervalo restrito conhecido, ou seja, entre o início e 

o fim da amostra; 

(ii) não há informação sobre o período em que ocorreu a quebra estrutural e, portanto, todos 

os pontos dados são pontos de interesse para testar tais mudanças. Porém, a eficácia dos testes 

pode ser prejudicada em relação aos testes alternativos quando os pontos de quebra estiverem 

próximos do início e/ou do final da amostra. 

 

 Os testes supremos foram aperfeiçoados no trabalho de Andrews e Ploberger (1994), 

com o desenvolvimento de novos testes de otimização assintótica denominados testes 

exponenciais e exponenciais ponderados, com propriedades de optimalidade. O AVG-F é 

obtido com base na média de todos os pontos possíveis para a ocorrência das quebras, e o 

EXP-F é calculado a partir do logaritmo da média dos exponenciais do teste F. A 

representação dos testes é dada por: 
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 O momento da quebra, Tλ, é tal que λ ( ),1, ππ −∈  subconjunto de (0,1). 

 

Vogelsang (1997) propôs testes estatísticos, nos quais engloba todos os testes 

envolvidos anteriormente, para detectar a quebra de tendência de uma função, numa data 

desconhecida, para séries temporais dinâmicas e univariadas. Os testes são baseados na 

estatística média e exponencial de Andrews e Ploberger (1994) e na estatística suprema de 

Andrews (1993). Seus resultados são estendidos para permitir tendenciosidade e regressores 

com raiz unitária. Resultados assintóticos são derivados para os erros estacionários e 

integrados de ordem I(0) e I(1). 
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3 MATERIAL E METÓDOS  

                                                                                                                                  

3.1 Origem dos dados 

 

 Os dados utilizados neste trabalho relativos ao valor das exportações das carnes de 

gado, frango e suína, em dólares americanos, foram extraídos do MDIC/Secex, referente ao 

período compreendido entre abril de 1989 e março de 2009, e deflacionados pelo IPA-Índice 

de Preços por Atacado dos EUA (Estados Unidos da América), divulgados pelo Fundo 

Monetário Internacional, International Financial Statistics (FMI/IFS), para preços constantes  

de dezembro de 2008. A opção em se utilizar o Índice de Preços por Atacado, ao invés de um 

Índice de Preço ao Consumidor segundo Zini (1993, P. 32, apud MARGARIDO, 2001), deve-

se ao fato de que o IPA reflete a evolução dos preços de produtos industriais e agrícolas que 

podem ser caracterizados como comercializáveis com o resto do mundo (tradeables), 

enquanto o Índice de Preço ao Consumidor inclui bens e serviços que estão à margem do 

comércio internacional (bens não-comercializáveis). As três séries dessasonalizadas e 

logaritimizadas são: exportações de carne de gado (ECG), exportações de carne de frango 

(ECF) e exportações de carne suína (ECS). O período escolhido deu-se em função da última 

observação fornecida pelo IPEADATA referente às importações mundiais (março de 2009). 

 

 O índice de Taxa de Câmbio Real Efetivo (TCRE) foi obtido do IPEADATA, 

considerando como data base o período de dezembro de 2008, e, representa a medida da 

competitividade das exportações brasileiras calculada pela média ponderada do índice de 

paridade do poder de compra dos 16 maiores parceiros comerciais do Brasil. A paridade do 

poder de compra é definida pelo quociente entre a taxa de câmbio nominal (em R$/unidade de 

moeda estrangeira) e a relação entre o Índice de Preço por Atacado (IPA) do país em caso e o 

Índice de Preços por Atacado oferta global (IPA-OG/FGV) do Brasil. As ponderações 

utilizadas são as participações de cada parceiro no total das exportações brasileiras em 2001. 

Portanto: 
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em que: 

TCRE = Taxa de câmbio real efetiva; 

=ie   Taxa de câmbio nominal bilateral contra o país i; 

Pi =  Índice de preços escolhido para o país estrangeiro i; 

P = Índice de preços internos  (IPA-DI da FGV); 

=iw  Peso atribuído ao país i de tal forma que .1=∑
i

iw   

 TCR = Logaritmo do Índice de Taxa de Câmbio Real Efetiva. 

 

As Importações Mundiais representam uma proxy da Renda Mundial, em que seus 

valores foram deflacionados e transformados em índice com base em dezembro de 2008. Seus 

dados foram divulgados pelo International Financial Statistic/IFS publicado pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e obtido através do IPEADATA (www.ipeadata.gov.br), e, em 

seguida, foram logaritimizadas. Portanto: 

RM =Logaritmo da Renda Mundial. 

 

3.2 Método(s) de Análise 

 

 No presente estudo o objetivo fundamental é analisar o impacto do câmbio e da renda 

mundial sobre as exportações brasileiras de carnes. O modelo adotado foi o proposto por 

Castro & Cavalcanti (1998). Na definição deste modelo, considera-se que as exportações 

brasileiras dependem da taxa de câmbio real e da renda mundial, ou seja: 

 

ywex +=                                                                                                (3.2)                                                                      

em que: 

=x  Valor real das exportações em dólares, deflacionado pelo IPA dos EUA; 

=e  Taxa de câmbio real; 

=yw  Índice das importações mundiais totais, em valor real, como proxy da renda mundial. 

 

3.2.1 Teste de raiz unitária 

 

O primeiro passo consistiu em procurar determinar se as séries são ou não 

estacionárias e determinar sua ordem de integração através de testes de raiz  unitária que  é  de  

suma importância ao se trabalhar com séries de tempo. 
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3.2.1.1 Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

 

Com intuito de determinar a ordem de integração e testar a estacionariedade das séries 

ECG, ECF, ECS, TCR e RM utilizou-se o teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado 

(1979) nas séries em nível e diferença com os valores críticos para os testes obtidos por 

MacKinnon (1991). A escolha correta dos lags é importante já que pode influenciar no 

desempenho do teste. O que se faz é escolher um número que seja suficiente para eliminar 

uma possível correlação serial dos resíduos. A escolha é feita pela minimização de um critério 

de informação. Para este teste, utilizamos o critério baseado no SIC (Schwarz Information 

Criterion). O teste adota como hipótese nula a não estacionariedade da série e foi apresentado 

na forma de três modelos, sendo eles: com intercepto, intercepto e tendência determinística e 

sem constante e tendência. Como a maioria das séries econômicas são não-estacionárias e o 

teste ADF é muito sensível à presença de valores atípicos, fez-se necessário realizar outros 

testes incluindo a presença de quebras estruturais para evitar a presença de raiz unitária em 

alguma série, quando de fato, esta é estacionária. O nível de significância adotado foi de 5%. 

 

3.2.1.2  Teste Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin (KPSS) 

 

 Para suprir as limitações do ADF, foi adotado o teste desenvolvido por Kwiatkowski, 

Phillips, Schmidt e Shin (1992) cuja principal característica é a inversão das hipóteses em 

teste, ou seja, a hipótese nula assume a noção que a série é estacionária. Os valores críticos 

obtidos são baseados nos resultados assintóticos tabelados por KPSS (1992).  

 

3.2.1.3 Teste de Phillips-Perron 

 

O Teste de Phillips-Perron é uma generalização do método desenvolvido por Dickey-

Fuller, permitindo uma razoável suavização das hipóteses referentes aos erros. Ou seja, a 

equação é semelhante, estimada com método diferente, pois, para Phillips e Perron, na 

presença de autocorrelação serial é necessário levar em conta não somente a variância dos 

resíduos como suas autocovariâncias. O teste tende a ser mais sensível em relação à quebra 

estrutural. O nível de significância considerado foi de 5%. 
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3.2.2 Cointegração  

 

Quando se trabalha com análise econométrica baseada em séries temporais, parte-se 

do princípio que estas sejam estacionárias. Na prática, ocorre que a maioria das séries 

temporais, principalmente as séries temporais econômicas, são não-estacionárias. A 

cointegração significa que mesmo que séries temporais sejam não-estacionárias, 

individualmente, podem ser estacionárias quando submetidas a uma combinação linear entre 

elas. Neste caso, sugere a existência de uma relação estável e constante de longo prazo. 

 

 Segundo Engle e Granger (1987), se duas séries não-estacionárias formarem um vetor 

de coeficientes que gerem resíduos estacionários, diz-se que estas séries cointegram. As séries 

não-estacionárias são, então, ditas integradas de ordem 1 (I(1)), enquanto que as séries 

estacionárias são ditas integradas de ordem zero (I(0)). 

 

 Todas as variáveis devem ser integradas na mesma ordem I(d), caso contrário, elas não 

são cointegradas (ENDERS. 1995). 

 

 Convém salientar que a relação de cointegração é vinculada a movimentos de longo 

prazo entre as variáveis. Os movimentos de curto prazo são estudados através de modelos 

dinâmicos. 

 

 Um teste clássico para identificar a existência de cointegração entre as séries é o teste 

de Johansen (1988). Este teste, que utiliza a técnica da Máxima Verossimilhança, permite 

testar e estimar a presença de vários vetores de cointegração. 

 

 Para identificar o possível relacionamento de longo prazo entre os modelos ECG, 

ECF, ECS utilizou-se o teste de cointegração elaborado por Johansen e Juselius (1990) e 

Johansen (1995), a um nível de significância de 5%. E a partir do resultado do teste de 

cointegração definiu-se o modelo a ser adotado, ou seja, o modelo VAR (Vector 

Autoregression Analysis) ou o Modelo de Correção de Erros (VEC).  

 

3.2.3 Vetores Autoregressivos (VAR) e o Modelo de Correção de Erros (VEC) 
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O modelo de Análise de Autorregressão vetorial (Vector Autoregression analysis – 

VAR), proposto por Sims (1980) como alternativa aos modelos estruturais multiequacionais, 

defende a premissa que todas as variáveis no modelo devem ser tratadas de forma simultânea 

e simétrica. Nesta versão o modelo era especificado a partir do comportamento dos dados. 

Porém, em Sims (1986) valorizou-se a importância da teoria econômica no comportamento 

das variáveis.  

 

O modelo VAR pode ser escrito em notação matricial, na forma: 

 

  Yt = Ψ0 + Π1Yt-1 + Π2Yt-2  + . . . + ΠkYt-k + εt                                         (3.3)  

 

em que: 

Yt = vetor (n x 1) autorregressivo de ordem p; 

Ψ0 = vetor (n x 1) de interceptos; 

Πi = matriz de parâmetros de ordem (n x n); 

εt = termo de erro estocástico, com εt ~ N(0, Ω). 

  

 Considere um sistema de equações com três variáveis, em que tEC (exportações 

brasileira de carnes), tTCR (taxa de câmbio real efetiva) e tRM (renda mundial), 

interdependentes e relacionados por uma memória autorregressiva, o modelo VAR ficaria 

representado: 
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 No modelo VAR descrito é importante observar que com sucessivas defasagens, os 

coeficientes estimados perdem seu poder de significância estatística, em virtude da alta 

multicolinearidade entre as variáveis. Porém, eles podem ser significativos pelo critério da 

estatística F.  
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A principal característica de variáveis cointegradas é que sua trajetória no tempo é 

influenciada pelo desvio do equilíbrio de longo prazo e este, por sua vez, influencia a resposta 

das variáveis de curto prazo, que promovem novamente o equilíbrio do sistema.  

 Caso os resíduos sejam estacionários, tem-se a indicação de que as variáveis 

analisadas possuem relacionamento de longo prazo e de que existe um modelo de correção de 

erro. Este modelo faz a ligação entre aspectos relacionados com a dinâmica de curto prazo 

com os de longo prazo. O modelo de Correção de Erro (MCE) possui várias vantagens. Além 

de incorporar os efeitos de curto prazo e de longo prazo, todos os seus termos são 

estacionários e sua formulação está imune ao problema de regressão espúria (Harris, 1995).  

 

3.2.3.1 Testes de Diagnóstico do VEC 

 

a) Teste LM (Lagrange Multiplier) para Correlação Serial 

 

O teste LM corresponde ao teste do Multiplicador de Lagrange para a primeira ordem 

de autocorrelação residual. É recomendado na possibilidade dos erros apresentarem 

indicativos de autocorrelação. 

A hipótese nula do teste LM é a de inexistência de correlação serial para ordem de 

defasagem p, em que p é um inteiro pré-determinado. 

 

b) Teste ARCH-LM 

 

O teste ARCH-LM é um teste do Multiplicador de Lagrange para os modelos 

autorregressivo condicional com heterocedasticidade (ARCH) nos resíduos (Engle 1982). A 

hipótese nula do modelo é a da  homoscedasticidade. 

 

c) Teste PORTMANTEAU 

 

O teste de Portmanteau corresponde a um teste para autocorrelação conjunta. A 

hipótese nula é: 

H0: E(utu’t-i) = 0,                    i = 1, ..., h.   

Ou seja, inexistência de autocorrelação residual conjunta. 

 

d) Teste RESET- Ramsey Regression Equation Specification Error Test 
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O teste RESET verifica se o modelo não exibe erros de especificação, tais como, 

omissão de variáveis, forma funcional incorreta e correlação entre as variáveis e os erros. A 

hipótese nula é a correta especificação do modelo. 

 

3.2.3.2 Função Impulso-Resposta  

 

 A função impulso-resposta cria condições para que se possa obter respostas a choques 

não previstos, sem manter a suposição de condições, ceteris paribus, para outras variáveis. 

 

Uma característica importante é a de que um vetor autorregressivo (VAR) pode ser 

escrito como um vetor de médias móveis (ENDERS. 1995). Ou seja, podem-se transformar as 

séries VAR pelas médias móveis dos termos aleatórios. Isto seguramente garante que menos 

parâmetros serão necessários para guardar a memória autorregressiva das variáveis. 

  

 Assim, as equações de (3.4) a (3.6) representadas por tEC, tTCR e tRM , são expressas 

em termos dos erros estocásticos ( ttit 32 ,, εεε ). Com algumas manipulações algébricas, obtêm-

se matrizes como expressão de vetores média móvel: 
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em que: 

µ : valor médio das variáveis, tEC , tTCR  e tRM ; 

iφ  : coeficientes usados para captar os efeitos dos choques sobre as variáveis endógenas. 

 

Em suma, a função de impulso-resposta mostra o efeito de uma variação, de um desvio 

padrão, de um choque puro itε  (impulso) sobre os valores atuais e futuros das variáveis 

endógenas do sistema5. 

                                                 
5 Para ver os cálculos, veja Enders (1995), obra citada, p.305-306. 
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3.2.3.3 Decomposição da Variância 

 

A decomposição da variância fornece a participação do erro da variância (prevista) 

atribuída aos choques de uma determinada variável contra os choques nas outras variáveis do 

sistema. Se os choques observados numa variável não são capazes de explicar a variância do 

erro de previsão de uma outra variável do sistema, diz-se que a sequência desta variável do 

sistema é exógena (ENDERS. 1995, P. 311).  

 

3.2.4 Causalidade de Granger 

 

 Diz-se que uma variável X causa-Granger uma variável Y, se, na média, o evento Y é 

verificado toda vez que o evento X ocorreu algum período antes. 

 

 Dado um modelo autorregressivo de Yt e acrescentando defasagens de Xt na equação,  

tem-se: 

 

  Yt = α + β1Yt – 1 + β2Yt – 2 + ... + Φ1Xt – 1 + Φ2Xt – 2  + ... + εt                         (3.8) 

 

O teste de causalidade de Granger foi feito da seguinte forma: 

i)  Testou-se a significância conjunta dos parâmetros de Xt – i  (Φ1, Φ2, ... ); 

ii) Hipótese nula: Φ1, Φ2, ... = 0 e a Hipótese alternativa: Φ1, Φ2, ... 0≠ ; 

iii) A estatística de teste é o teste F, que testa a significância conjunta dos parâmetros, e não a 

estatística t individual. 

  

Convém salientar que os testes de causalidade tradicionais se concentram apenas em 

relações de curto prazo, negligenciando qualquer informação da tendência de longo prazo das 

séries temporais. Isto ocorre porque as séries têm que ser transformadas para alcançarem a 

estacionariedade, através de transformações não-lineares, e com isso as informações de longo 

prazo são perdidas. 

 

 Engle e Granger (1987) propuseram uma versão mais moderna do teste de causalidade 

de variáveis originárias para que não se percam informações de longo prazo, derivando o teste 
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do método de correção de erros em que se incorpora um possível efeito de longo prazo numa 

análise de curto prazo. 

 

 Foram realizados testes de causalidade de Granger nas variáveis ECG, ECF, ECS, 

TCR e RM para verificar o grau de relacionamento entre elas nos modelos, partindo-se da 

hipótese nula de que não há causalidade entre as variáveis. 

   

3.2.5 Testes de estabilidade do modelo 

 

3.2.5.1 Teste de Chow 

 

 No teste de Chow um período à frente para os modelos: Exportações de carnes de 

gado (ECG, TCR e RM), Exportações de carnes de frango (ECF, TCR e RM) e Exportações 

de carnes de suíno (ECS, TCR e RM), estimam-se os modelos desde sua observação inicial 

até uma data t. Na sequência, observa-se o erro cometido na projeção em t + 1 e comparam-se 

os resíduos do período de t = 0 até t, com o resíduo de t + 1 por meio de um teste F. 

 

 No teste de breah-point (quebras) de Chow, estima-se os modelos para toda a amostra 

entre a observação inicial t = 0 e a última observação t = T. A cada t comparam-se os resíduos 

das estimações para os dois subperíodos: [0 a t] e [t + 1 a T] através de um teste F. A 

ocorrência de quebras em determinado t pode ser identificada através deste teste. 

 

 O teste forecast de Chow estima a amostra entre t = 0 e t e projetam-se os resultados 

entre t + 1 e T. Comparam-se os resíduos de dois períodos [0,t] e [t + 1, T] através de um teste 

F. Este teste captura a instabilidade nas projeções à medida que o modelo vai sendo estimado 

recursivamente.   

 

3.2.5.2 Teste dos Resíduos Recursivos 

 

 Nos resíduos recursivos um período à frente para os modelos de exportações de carnes 

estima-se os modelos entre a observação inicial e uma observação t e projeta-se o resultado 

em t + 1. Compara-se, então, o dado efetivo de t + 1 com o estimado e reporta-se o resíduo e o 

intervalo de confiança a 2 desvios-padrão. 
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3.2.5.3 Teste de CUSUM e CUSUM ao quadrado 

 

Este teste é baseado na soma cumulativa dos resíduos recursivos. A técnica é indicada 

para dados de séries temporais e pode ser usada, mesmo quando há incerteza sobre quando 

pode ter havido uma quebra estrutural. A hipótese nula, é que o coeficiente de um vetor β , é 

o mesmo para todo o período; e a hipótese alternativa é que há um distúrbio na variância. É 

um teste geral e não requer uma especificação, a priori, de quando ocorrerá uma quebra 

estrutural. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estacionariedade das Séries 

 

 Com relação à análise de estacionariedade, utilizaram-se testes para identificar a 

presença de raiz unitária nas séries, mas antes, utilizando-se da função de autocorrelação, 

apresentado no item 3.2.1, representada graficamente pelos correlogramas das séries, faz-se 

uma análise visual das séries para detectar a presença de raiz unitária. 

 

 Dos correlogramas obtidos das séries: exportações de carne de gado (ECG), 

exportações de carne de frango (ECF), exportações de carne suína (ECS), câmbio real (TCR) 

e renda mundial (RM), em nível (mostradas nas tabelas 1A,3A,5A,7A e 9A, respectivamente, 

do Apêndice A), observaram-se que os coeficientes de autocorrelação iniciam com valores de 

0,956 (ECG), 0,952 (ECF), 0,952 (ECS), 0,908 (TCR) e 0,964 (RM) e passam a decair 

lentamente à medida que o número de defasagens vai aumentando. Com cinco defasagens os 

valores ainda permanecem elevados variando entre 0,792 (ECG) e 0,519 (TCR), 

caracterizando um forte indício de presença de raiz unitária. Observou-se também a 

correlação positiva entre todas as séries, indicando dependência entre os valores presentes 

com os valores passados, tratando-se de um modelo autorregressivo, em que as séries são não-

estacionárias. 

 

 Já os correlogramas em primeira diferença comportam-se de formas diferentes, 

observando-se um rápido decaimento das séries oscilando em torno de zero, o que sugere 

ausência de dependência entre os valores presentes e passados, confirmando a ausência de 

raiz unitária e, portanto, estacionariedade das séries ECG, ECF, ECS, TCR e RM. (ver tabelas 

2A, 4A, 6A, 8A E 10A no Apêndice A). Assim, conclui-se pela função de autocorrelação que 

as séries são integradas de ordem um, I(1), em nível.    

 

 Para verificar a estacionariedade das séries e determinar a ordem de integração das 

variáveis utilizadas, foram realizados testes de raiz unitária Dickey-Fuller (ADF), com 

defasagens baseadas no SIC (Schwarz Information Criterion). As estatísticas τττ µ ,, t  

correspondem às equações com constante e sem tendência, com constante e com tendência e, 

sem constante e sem tendência, respectivamente. 
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Os resultados apresentados na tabela 9, com as variáveis, em nível, sugerem a não-

estacionariedade de todas as séries ao nível de significância de 5%. A única rejeição da 

hipótese nula de raiz unitária corresponde ao teste com constante e tendência para ECS. 

 

TABELA 9 – Teste de raiz unitária, Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para as variáveis do modelo de 
exportações de carnes, em nível, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009.  

  τµ Defasagens τt Defasagens τ Defasagens 

ECG -0,2370 2 -1,5688 2  2,9222 2 

ECF -0,8388 0 -3,1501 0 1,8439 0 

ECS -1,2009 0  -3,7657* 0 1,5684 0 

TCR -1,7471 0 -2,1681 0 -0,2886 0 

RM -0,1474 5 -2,6677 2 1,7752 5 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Os valores críticos para os modelos ao nível de significância de 5% são: 

8986,2−=µτ  

4677,3−=tτ  

9451,1−=τ  

*Indica que a hipótese nula é rejeitada ao nível de significância de 5%. 
 

 A tabela 10 mostra o teste ADF aplicado às variáveis em primeiras diferenças e aponta 

para todos os casos, a rejeição da hipótese nula de raiz unitária, ou seja, todas as séries são 

estacionárias em primeiras diferenças ao nível de significância de 5%. Este resultado é um 

forte indicativo de que as séries em nível são integradas de ordem um, I(1). 

 

TABELA 10 – Teste de Raiz Unitária, Dickey-Fuller Aumentado (ADF) para as variáveis do modelo de 
exportações de carnes, em primeira diferença, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

  τµ Defasagens τt Defasagens τ Defasagens 

D(ECG) -11,6127* 1 -11,5096* 1 -10,6811* 1 
D(ECF) -10,5318* 0 -10,4614* 0 -10,0345* 0 
D(ECS)   -8,8087* 1   -8,7621* 1   -8,1110* 1 
D(TCR)   -7,2998* 0   -7,2779* 0   -7,3449* 0 
D(RM)   -4,0960* 4   -3,9754* 4   -3,7064* 4 

Fonte: Dados da pesquisa.  
Os valores críticos para os modelos ao nível de significância de 5% são: 

8986,2−=µτ  

4677,3−=tτ  

9451,1−=τ  

*Indica que a hipótese nula é rejeitada ao nível de significância de 5%. 
 

Como a maioria das séries econômicas são não-estacionárias e o teste ADF é muito 

sensível à presença de valores atípicos, fez-se necessário realizar outros testes incluindo a 

presença de quebras estruturais para evitar a presença de raiz unitária em alguma série, 

quando de fato, esta é estacionária. 
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Para contornar as limitações do teste ADF, o teste de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e 

Shin (KPSS) assume que as variáveis são estacionárias sobre a hipótese nula. Na tabela 11 

observa-se que todas as séries, em nível, não são estacionárias ao nível de significância de 

5%. A exceção fica por conta das séries TCR, correspondente ao teste com constante e sem 

tendência, e ECS, correspondente ao teste com constante e com tendência, que apresentam 

indicativos de estacionariedade.     

 

TABELA 11 - Teste de Estacionariedade, KPSS para as variáveis do modelo de exportações de carnes, em nível, 
segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009.   

 Constante Defasagens 
Constante e 
tendência 

Defasagens 

ECG 0,9862* 10 0,2091* 10 

ECF 1,1819* 6 0,2321* 6 

ECS 1,0364* 10          0,0786 9 

TCR           0,3887 6 0,1768* 6 

RM           1,0837* 6 0,2132* 6 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Os valores críticos para os modelos ao nível de significância de 5% são: 
Constante = 0,463; 
Constante e tendência = 0,146. 
*Indica que a hipótese nula é rejeitada ao nível de significância de 5%. 
 

 O teste Kwiatkowski, Phillips, Schmidt e Shin (KPSS) em primeira diferença, 

mostrada na tabela 12, indica que todas as séries são estacionárias. A única exceção, mais 

uma vez, veio da variável ECS, com constante e tendência, que apresentou uma leve rejeição 

ao nível de 5%, de não-estacionariedade em primeira diferença; em compensação apresentou-

se como estacionária quando o teste foi realizado em nível.  

 

TABELA 12 – Teste de Estacionariedade, KPSS para variáveis do modelo de exportações de carnes, em 
primeira diferença, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

  
Constante Defasagens 

Constante e 
tendência 

Defasagens 

D(ECG) 0,1208 23 0,1206 23 

D(ECF) 0,1013 15 0,0964 14 

D(ECS) 0,1912 23   0,1476* 23 

D(TCR) 0,0951 7 0,0596 8 

D(RM) 0,0640 2 0,0685 2 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Os valores críticos para os modelos ao nível de significância de 5% são: 
Constante = 0,463; 
Constante e tendência = 0,146. 
*Indica que a hipótese nula é rejeitada ao nível de significância de 5%. 
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O teste estatístico de Phillips-Perron (PP) desenvolveu uma generalização do método 

desenvolvido por Dickey-Fuller. Na tabela 13 é apresentado o referido teste, em nível, e 

constatou-se que todas as séries possuem raiz unitária no nível de significância a 5%, no 

modelo com constante e sem tendência. Já no modelo com constante e com tendência, apenas 

a variável ECS rejeita a hipótese nula, de raiz unitária, a um nível de significância de 5%. 

Com relação ao modelo sem constante e sem tendência, todas as variáveis apresentam fortes 

indícios de raiz unitária.   

 

TABELA 13 – Teste de Raiz Unitária Phillips-Perron (PP) para variáveis do modelo de exportações de carnes, 
em nível segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009.  

  Constante Defasagens 
Constante e 
tendência 

Defasagens 

Sem 
constante 

sem 
tendência 

Defasagens 

ECG -0,7272 38 -3,0614 14 2,4387 26 

ECF -0,5748 10 -3,0536 1 3,6011 15 

ECS -1,0975 18   -3,7307* 6 3,3611 21 

TCR -1,8427 4 -2,1995 5 -0,2989 7 

RM -0,9342 1 -1,8574 0 1,3786 2 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Constante = -2,90; 
Constante e tendência = -3,47; 
Sem constante e sem tendência = -1,95. 
*Indica que a hipótese nula é rejeitada ao nível de significância de 5%. 
 

 Na tabela 14 encontra-se o teste de Phillips-Perron (PP), em primeira diferença, que 

aponta para a estacionariedade de todas as séries, ou seja, rejeita-se a hipótese nula da 

existência de raiz unitária nos modelos. 

 

TABELA 14 – Teste de Raiz Unitária Phillips-Perron (PP) para variáveis do modelo de exportações de carnes, 
em primeira diferença, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

  Constante Defasagens 
Constante e 
tendência 

Defasagens 

Sem 
constante 

sem 
tendência 

Defasagens 

D(ECG)   -9,8409* 27   -9,4635* 24   -8,3434* 47 
D(ECF) -12,4688* 11 -12,3831* 12 -10,1078* 3 
D(ECS) -11,7274* 17 -11,8579* 17   -9,3296* 9 
D(TCR)   -7,1790* 11   -7,2069* 12   -7,2346* 11 
D(RM)   -6,2389* 5   -6,3118* 4   -6,1702* 3 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Constante = -2,90; 
Constante e tendência = -3,47; 
Sem constante e sem tendência = -1,95. 
*Indica que a hipótese nula é rejeitada ao nível de significância de 5%. 
 



 

 

55

 

 O próximo passo, consiste na escolha do número de defasagens, na seleção do modelo 

a ser adotado, nos testes de cointegração de Johansen e, finalmente, na aplicação do modelo 

VAR ou VEC dependendo dos resultados dos testes de cointegração. Estes procedimentos em 

conjunto serão adotados para os modelos de exportações de carnes bovina, suína e de frango, 

separadamente. 

 

4.2 Exportações de Carne Bovina 

 

Com base no Sumário do Teste de Cointegração de Johansen para as séries ECG, TCR 

e RM (tabela 1B do Apêndice B) sugere-se, através do critério de Schwartz, que o modelo 

sem tendência determinística e sem constante é o mais indicado para as exportações de carne 

bovina. 

 

Os resultados referentes aos testes de cointegração apresentados na tabela 15, indicam 

que a hipótese nula do teste do traço foi rejeitada, dado que o valor da estatística traço 

calculado foi igual a 24,840150, superior ao seu valor crítico a um nível de significância de 

5%, ou seja, 24,27596. O mesmo pode ser observado para o teste do máximo autovalor, em 

que seu valor calculado (18,0324) foi superior ao nível de significância de 5% (17,7973). O 

resultado de ambos os testes mostra a indicação de pelo menos um vetor de cointegração.    

 

TABELA 15 – Resultado do teste de cointegração para as variáveis ECG, TCR e RM, segundo trimestre de 1989 
ao primeiro trimestre de 2009.  

Autovalor 
Hipótese 

nula 
Hipótese 

Alternativa 
Teste do traço 

calculado 

Teste do 
máximo 
autovalor 
calculado 

Traço-valor 
crítico (5%) 

Autovalor-valor 
crítico (5%) 

0,204081 r=0 r>0   24,840150*   18,032410* 24,27596 17,7973 
0,082466 r<1 r>1 6,807737 6,799158 12,3209 11,2248 
0,000109 r<2 r>2 0,008579 0,008579 4,129906 4,129906 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*Indica que a hipótese nula é rejeitada a um nível de significância de 5%. 
 

 Como o teste de cointegração de Johansen constatou a presença de pelo menos um 

vetor de cointegração, há um relacionamento de longo prazo entre as variáveis, significando 

que como o número de vetores de cointegração é maior que zero e menor que o número de 

variáveis, então, ao invés de se utilizar o modelo Autorregressivo Vetorial (VAR), utiliza-se o 

modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC), para as estimativas das elasticidades de curto e 

longo prazo. 
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Quanto ao critério de seleção da ordem de defasagens que deverá ser adotada no 

modelo VAR, optou-se pelo critério de informação de Schwartz (SC) de uma defasagem, 

como mostrado na tabela 16. 

 
TABELA 16- Critério de seleção da ordem de defasagens do modelo VAR para ECG, TCR e RM  

 Defasagens LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -3.714.965 NA   0.000603  1.099990  1.194119  1.137502 

1  187.7586  425.1691  1.63e-06 -4.815.305  -4.438791*  -4.665258* 
2  195.4209  13.85504  1.69e-06 -4.778.654 -4.119.755 -4.516.072 

3  206.7720  19.59242   1.59e-06*  -4.843070* -3.901.785 -4.467.952 
4  210.5469  6.205279  1.85e-06 -4.699.916 -3.476.246 -4.212.262 
5  213.6981  4.920946  2.19e-06 -4.539.673 -3.033.617 -3.939.484 

6  225.9103   18.06746*  2.04e-06 -4.627.680 -2.839.239 -3.914.955 
7  230.5346  6.461309  2.34e-06 -4.507.797 -2.436.971 -3.682.537 

Fonte: Dados da pesquisa.  
*Indica a ordem de defasagem ótima; 
LR: Multiplicador de Lagrange modificado; 
FPE: Erro de Predição Final; 
AIC: Critério de Informação de Akaike; 
SC: Critério de Informação de Schwartz; 
HQ: Critério de Informação de Hannan-Quinn. 
 

 Na tabela 17 encontra-se o primeiro vetor de cointegração, que corresponde à relação 

de longo prazo, onde seus coeficientes representam a elasticidade-câmbio e a elasticidade-

renda mundial, determinantes do nível de exportações de carne bovina. Os resultados indicam 

que os sinais estão corretamente especificados, mostrando uma relação direta entre exportação 

de carne bovina com a taxa de câmbio e a renda mundial, ou seja, uma desvalorização de 10% 

no câmbio real deve produzir, no longo prazo, uma elevação de 6,7% no nível de exportações 

de carne bovina, ao passo que um aumento de 10% na renda mundial deve corresponder, em 

média, um aumento de 23,3% nas exportações de carne bovina. Os resultados obtidos são 

significantes a 5%. 

  

TABELA 17 – Resultados das estimações para as exportações de carne bovina – 1989T2 a 2009T1 
Vetor de cointegração (irrestrito) normalizado – longo prazo 

ECG TCR RM 
1,000 -0,67 -2,33 

 (0,133) (0,176) 
  [-5,008] [-13,226] 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Desvio-padrão entre parênteses; 
Estatísticas t entre colchetes. 
 

 Analisando-se os testes de diagnósticos do modelo de exportações de carne bovina, 

apresentados na tabela 18, através dos p-valores observados nas estatísticas LM e 
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Portmanteau indicam que não há presença de autocorrelação dos resíduos. Os resultados dos 

testes ARCH-LM e White sugerem a aceitação da hipótese de homoscedasticidade do modelo. 

Quanto aos testes de normalidade Jarque-Bera e RESET não se rejeita a hipótese de 

normalidade e o modelo não apresenta erros de especificação. Ou seja, o modelo apresenta 

um diagnóstico positivo e um bom ajuste mostrado nos resultados dos diversos testes. 

 

TABELA 18 - Testes de diagnósticos dos resíduos do modelo ECG 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Notas: Os valores representam as estatísticas relativas a cada teste, mostradas pelo p-valor. O teste LM 
corresponde ao teste do multiplicador de Lagrange para a primeira ordem de autocorrelação residual; sua 
hipótese nula é a de inexistência de autocorrelação. O teste ARCH-LM e o teste de White testam a hipótese nula 
de homoscedasticidade do modelo. Todos estes modelos apresentam estatística de teste na forma F, exceto o 
teste de normalidade*, que está na forma χ

2. No teste de normalidade, a hipótese nula é a de que não se rejeita a 
normalidade do modelo. O teste RESET verifica se o modelo não exibe erros de especificação, tais como, 
omissão de variáveis, forma funcional incorreta e correlação entre as variáveis e os erros. A hipótese nula é a 
correta especificação do modelo. O teste de Portmanteau corresponde a um teste para autocorrelação conjunta. A 
hipótese nula é a inexistência de autocorrelação residual. 
 

 A tabela 19 trata da dinâmica do curto prazo para as exportações de carnes bovinas já 

que o modelo VAR não especifica relações contemporâneas entre as variáveis. Os resultados 

da estimação do modelo de correção de erro mostraram que os coeficientes estimados foram 

significativos a 5% e apresentaram sinais esperados. De acordo com os resultados um 

aumento de 1% na taxa de crescimento do câmbio real deve produzir, no mesmo período, uma 

elevação de cerca de 0,07% na taxa de crescimento das exportações de carnes bovinas. No 

caso da renda mundial a mesma variação acarretaria uma elevação de 0,26% no mesmo 

período. Com relação ao Termo de Correção de Erros (TCE) o resultado sinaliza que serão 

necessários 9 trimestres (1/0,114) para que os desequilíbrios de curto prazo sejam corrigidos 

no longo prazo. O modelo de correção de erros (ECM) também confirmou a sazonalidade das 

séries, pois as dummies sazonais do primeiro, segundo e do terceiro trimestres se mostraram 

significantes a um nível de 5%. Conclui-se, portanto, com relação à dinâmica de curto prazo, 

que a taxa de câmbio real e a renda mundial são variáveis às quais as exportações de carnes 

bovina respondem no curto prazo.    

 

 
 

  
Teste LM Teste Jarque-Bera Teste ARCH-LM Teste de White RESET Portmanteau 

Estatística-F 1,9753  4,9341* 1,5309 1,0962 2,1264 118,74 

p-valor 0,1458 0,0848 0,2197 0,3698 0,1489 0,9134  
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TABELA 19 – Estimação da equação de curto prazo das exportações de carne bovina – 1989 a 2009 
Dinâmica de curto prazo 

D(ECGt) = -0,114TCEt-1 +  0,89ECGt-1 +  0,07TCRt-1 +  0,26RMt-1 +  0,19S1 +  0,46S2 +  0,2S3  
                      (0,054)             (0,050)           (0,036)          (0,125)         (0,072)     (0,070)    (0,071) 
                      [-2,10]               [16,5]             [2,11]            [2,12]           [2,73]       [6,38]     [2,87] 
Fonte: Dados da pesquisa. 
D = primeira diferença; 
TCE = Termo de Correção de Erros;  
S1, S2 e S3 = dummies sazonais; 
(...) = O valor entre parênteses representa o desvio-padrão; 
[...] = O valor entre colchetes representa a estatística t. 

 

A função de resposta ao impulso define o efeito do choque exógeno de uma 

perturbação aleatória sobre os valores presentes e passados das variáveis endógenas. A figura 

6 mostra que quando se aplica um choque não antecipado no valor equivalente a um desvio 

padrão sobre a taxa de câmbio real, as exportações de carne bovina reagem positivamente no 

primeiro trimestre, elevando-se em 0,08% e continuam crescendo até alcançar a estabilidade 

por volta do décimo oitavo trimestre. Já a função de resposta ao impulso decorrente de um 

choque não antecipado sobre a renda mundial mostra que no primeiro trimestre as exportações 

de carne bovina elevam-se em torno de 0,27%, muito superior ao resultado apresentado pela 

taxa de câmbio real. As exportações tendem a se estabilizar a partir do décimo nono trimestre.  

 

 

 FIGURA 6 – Resposta das exportações de carnes bovinas (ECG) devido a um choque não antecipado sobre a 
taxa de câmbio efetiva real (TCR) e a renda mundial (RM) (Função Impulso-Resposta). 

 

A tabela 20 mostra os resultados relativos à decomposição da variância que fornece a 

participação do erro da variância (prevista), atribuída aos choques de uma determinada 
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variável contra os choques nas outras variáveis do sistema. Supõe-se que um choque não 

antecipado sobre as variáveis analisadas perdure no máximo 20 trimestres. De acordo com os 

resultados da decomposição da variância dos erros de previsão para a variável ECG 

(exportações de carnes bovinas) após os 20 trimestres, cerca de 55% da variância dos erros de 

previsão da variável ECG são atribuídas a ela e 24% à taxa de câmbio real e 21% a renda 

mundial. Neste caso, a taxa de câmbio e a renda mundial se constituem variáveis importantes 

para determinar as quantidades exportadas de carnes bovinas.  

 

TABELA 20 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável 
ECG em relação a ECG, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECG (%) TCR (%) RM (%) 
ECG 1 100 0 0 

 5 80 11 9 
 10 64 19 17 
 15 58 22 20 
  20 55 24 21 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao se analisar a decomposição da variância dos erros de previsão relativamente à 

variável taxa de câmbio (tabela 21), observa-se que, após um choque não antecipado sobre 

essa variável e decorridos 20 trimestres, cerca de 64% do comportamento dessa variável se 

deve a ela própria, sendo que o restante, 14% e 22% se devem às exportações de carne bovina 

e à renda mundial, respectivamente.     

 
TABELA 21 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável TCR 
em relação a ECG, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECG (%) TCR (%) RM (%) 

TCR 1 1 99 0 
 5 3 90 7 
 10 9 76 15 
 15 12 68 20 
  20 14 64 22 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Na tabela 22 observa-se que a variância do erro de previsão da variável renda mundial, 

é de 52% decorridos 20 trimestres após o choque inicial não antecipado. Os 48% restantes 

estão divididos entre exportações de carne de gado (44%) e taxa de câmbio real (4%). 

Verifica-se uma pequena participação da taxa de câmbio real na explicação do 

comportamento da renda mundial, e uma participação considerável das exportações de carne 

bovina. 
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TABELA 22 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável RM 
em relação a ECG, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECG (%) TCR (%) RM (%) 
RM 1 4 2 94 

 5 15 3 82 
 10 29 4 67 
 15 38 4 58 
  20 44 4 52 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Na tabela 23 foram realizados testes de causalidade de Granger para verificar o grau 

de relacionamento entre as variáveis do modelo. Partindo-se da hipótese nula de que não há 

causalidade entre as variáveis, os resultados apresentados mostram que as exportações de 

carne bovina não afetam o comportamento da taxa de câmbio real e da renda mundial, 

comprovados pelo resultado do p-valor (0,13) que não rejeita a hipótese nula a um nível de 

significância de 5%. Por outro lado, as variáveis taxa de câmbio e renda mundial influenciam 

o comportamento das exportações de carne bovina, ou seja, TCR e RM “causam no sentido 

Granger”. Logo a hipótese nula de que TCR e RM não causam ECG ao nível de significância 

de 5% é rejeitada. O sentido de causalidade é unidirecional, indicando que quando a taxa de 

câmbio real sofre uma desvalorização as carnes bovinas brasileiras tornam-se mais baratas e, 

portanto, mais competitivas aumentando suas exportações.   

 

TABELA 23 – Resultados dos testes de causalidade de Granger para as variáveis exportações de carnes bovinas, 
taxa de câmbio real e renda mundial, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009.  

Teste Hipótese nula Teste 
2

χ  Graus de liberdade p-valor 

1 ECG não causa-granger TCR e RM 2,06 2 0,1300 
2 TCR e RM não causa-granger ECG 10,08 2 0,0001 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Com relação à estabilidade do modelo, observa-se que no VEC há indícios de 

uma quebra no terceiro trimestre de 2002 conforme resultado do teste brak-point (quebra) de 

Chow, nos resíduos recursivos e nos resíduos recursivos um período à frente. No teste de 

CUSUM, nota-se que ECG fica fora do intervalo de confiança a 5% entre 2002 e 2008, já no 

teste CUSUM ao quadrado a instabilidade se dá na renda mundial a partir do primeiro 

trimestre de 1999 (Apêndice 1C a 7C). A quebra no terceiro trimestre de 2002 pode ter 

ocorrido a partir da depreciação cambial que precedeu as eleições presidenciais, em que a taxa 

de câmbio nominal chegou a registrar R$ 4,00 reais por dólar. 

 

 



 

 

61

 

4.3 Exportações de Carne de Frango 

   

No modelo de exportação de carne de frango o critério adotado que apontou o número 

ótimo de defasagens e a escolha do melhor modelo, foi o critério de Schwartz (tabela 2B do 

Apêndice B), que indica uma (01) defasagem para realização do teste de Cointegração de 

Johansen e como melhor modelo, o com constante e sem tendência determinística. 

 

Os resultados referentes aos testes de cointegração apresentados na tabela 24, indicam 

que ambos os testes mostram a indicação de pelo menos um vetor de cointegração.  

 

TABELA 24 – Resultado do Teste de Cointegração para as variáveis ECF, TCR e RM, segundo trimestre de 
1989 ao primeiro trimestre de 2009.  

Autovalor 
Hipótese 

nula 
Hipótese 

Alternativa 
Teste do traço 

calculado 

Teste do 
máximo 
autovalor 
calculado 

Traço-valor 
crítico (5%) 

Autovalor-valor 
crítico (5%) 

0,252130 r=0 r>0 28,56561*     22,66108* 24,27596 17,79730 
0,072146 r<1 r>1 5,90453  5,84069 12,32090 11,22480 
0,000818 r<2 r>2 0,06384  0,06385  4,12990   4,12990 

Fonte: Dados da pesquisa. 
*Indica que a hipótese nula é rejeitada a um nível de significância de 5%. 
 

Quanto à ordem de defasagens que deverá ser adotada no modelo VAR, optou-se pelo 

critério de informação de Schwartz de uma defasagem, como mostrado na tabela 25. 

 
TABELA 25 – Critério de seleção da ordem de defasagens do modelo VAR para ECF, TCR e RM 

 Defasagens LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  5.962037 NA   0.000185 -0.081152  0.012977 -0.043640 

1  212.5513  390.5386  8.25e-07 -5.494.556  -5.118043* -5.344.509 

2  226.7215   25.62284*   7.17e-07*  -5.636206* -4.977.307  -5.373623* 

3  232.1714  9.406611  7.93e-07 -5.538.942 -4.597.657 -5.163.824 
4  239.2800  11.68540  8.41e-07 -5.487.123 -4.263.453 -4.999.470 

5  246.5180  11.30315  8.91e-07 -5.438.849 -3.932.793 -4.838.660 

6  249.7598  4.796151  1.06e-06 -5.281.091 -3.492.650 -4.568.366 
7  254.3328  6.389683  1.22e-06 -5.159.804 -3.088.977 -4.334.544 

Fonte: Dados da pesquisa.  
*Indica a ordem de defasagem ótima; 
LR: Multiplicador de Lagrange modificado; 
FPE: Erro de Predição Final; 
AIC: Critério de Informação de Akaike; 
SC: Critério de Informação de Schwartz; 
HQ: Critério de Informação de Hannan-Quinn. 
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 Os resultados das estimações para exportações de carne de frango, apresentado na 

tabela 26, aponta para a existência de relações de longo prazo entre as variáveis, mostrando a 

importância da taxa de câmbio real e da renda mundial. As elasticidades do câmbio e da renda 

mundial mostram que um aumento de 10% na taxa de câmbio real ou na renda mundial, leva, 

no longo prazo, a uma elevação de 8% ou 19,2% nas exportações de carnes de frango, 

respectivamente. Os resultados são significantes a 5%.  

 

TABELA 26 – Resultados das estimações para as exportações de carne de frango – 1989T2 a 2009T1 
Vetor de cointegração (irrestrito) normalizado – longo prazo 

ECF TCR RM 
1,000 -0,80 -1,92 

 (0,307) (0,101) 
  [-2,613] [-18,905] 

Fonte: Dados da pesquisa 
Desvio-padrão entre parênteses; 
Estatísticas t entre colchetes. 
 

Com base nos resultados dos testes apresentados na tabela 27, através dos seus 

respectivos p-valores constata-se que o modelo de exportação de carne de frango está bem 

ajustado e especificado. 

 
TABELA 27 - Testes de diagnósticos dos resíduos do modelo ECF 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Notas: Os valores representam as estatísticas relativas a cada teste, mostradas pelo p-valor. O teste LM 
corresponde ao teste do multiplicador de Lagrange para a primeira ordem de autocorrelação residual; sua 
hipótese nula é a de inexistência de autocorrelação. O teste ARCH-LM e o teste de White testam a hipótese nula 
de homoscedasticidade do modelo. Todos estes modelos apresentam estatística de teste na forma F, exceto o 
teste de normalidade*, que está na forma χ

2. No teste de normalidade, a hipótese nula é a de que não se rejeita a 
normalidade do modelo. O teste RESET verifica se o modelo não exibe erros de especificação, tais como, 
omissão de variáveis, forma funcional incorreta e correlação entre as variáveis e os erros. A hipótese nula é a 
correta especificação do modelo. O teste de Portmanteau corresponde a um teste para autocorrelação conjunta. A 
hipótese nula é a inexistência de autocorrelação residual. 

 

Com relação à dinâmica de curto prazo nas exportações de carnes de frango, 

apresentada na tabela 28, os resultados indicam que um aumento de 1% na taxa de 

crescimento do câmbio real deve produzir, no mesmo período, uma elevação de cerca de 

0,25% na taxa de crescimento das exportações de carne de frango. No caso da renda mundial 

a mesma variação acarretaria uma elevação de 0,61% no mesmo período. Com relação ao 

Termo de Correção de Erros (TCE) o resultado sinaliza que serão necessários 3 trimestres 

  
Teste LM Teste Jarque-Bera Teste ARCH-LM Teste de White RESET Portmanteau 

Estatística-F 1,6082  2,4372* 1,1159 1,7725 0,7896 105,88 

p-valor 0,0724 0,2956 0,2941 0,1290 0,3770 0,9879  



 

 

63

 

(1/0,314) para que os desequilíbrios de curto prazo sejam corrigidos no longo prazo, bem 

mais acelerado que o ocorrido com as exportações de carne bovina. O modelo de correção de 

erros (ECM) também confirmou a sazonalidade das séries, apenas as dummies sazonais do 

segundo trimestre se mostraram significantes. Os resultados da estimação do modelo de 

correção de erro mostraram que os coeficientes estimados foram significativos a 5% e 

apresentaram sinais esperados.  

 

TABELA 28 – Estimação da equação de curto prazo das exportações de carne de frango – 1989 a 2009 
Dinâmica de curto prazo 

D(ECFt) = -0,314TCEt-1 +  0,68ECFt-1 +  0,25TCRt-1 +  0,61RMt-1 – 0,02S1 + 0,11S2 + 0,09S3 + 0,52  
                     (0,077)            (0,076)           (0,061)           (0,145)        (0,051)    (0,050)    (0,052)   (0,117)    
                     [-4,05]              [8,87]             [4,05]             [4,21]         [-0,35]      [2,13]      [1,56]     [4,34]      
Fonte: Dados da pesquisa. 
D = primeira diferença; 
TCE = Termo de Correção de Erros;  
S1, S2 e S3 = dummies sazonais; 
(...) = O valor entre parênteses representa o desvio-padrão; 
[...] = O valor entre colchetes representa a estatística t. 
 

A figura 7 mostra que quando se aplica um choque não antecipado no valor de um 

desvio padrão sobre a taxa de câmbio real, as exportações de carne de frango reagem 

positivamente no primeiro trimestre, elevando-se em 0,25% bem superior ao observado na 

carne bovina. Porém, as exportações de frango estabilizam-se a partir do oitavo trimestre. 

Portanto, uma desvalorização cambial, tende a estimular a exportação de carne de frango de 

uma forma acentuada, contudo, este processo tende a ter uma duração mais curta. Como no 

caso das exportações de carne bovina, a renda também tem uma forte influência nas 

exportações de carne de frango. A ocorrência de um choque não antecipado sobre a renda 

mundial, ou seja, um choque de um desvio padrão na renda, leva a um incremento ao redor de 

0,61% no primeiro trimestre nas exportações de frango, um aumento bem superior ao ocorrido 

com a carne bovina (0,27%). É interessante notar que o comportamento da trajetória das 

exportações de frango é bastante similar ao do câmbio real devido a um choque, ou seja, 

cresce até alcançar a estabilidade por volta do oitavo trimestre. Conclui-se, até o momento, 

que apesar do câmbio real ter sua importância nas exportações de carnes bovina e de frango 

na ocorrência de um choque não antecipado e seu impacto perdurar por vários períodos, é a 

renda mundial que provoca maiores incrementos iniciais nas exportações de carnes bovina e 

de frango decorrente de choques não antecipados. 
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 FIGURA 7 – Resposta das exportações de carnes de frango (ECF) devido a um choque não antecipado sobre a 
taxa de câmbio efetiva real (TCR) e a renda mundial (RM) (Função Impulso-Resposta). 
 

Na tabela 29, a decomposição da variância dos erros de previsão da variável ECF após 

20 trimestres apontam os resultados da decomposição da variância dos erros de previsão para 

a variável ECF (exportações de carnes de frango), indicando que cerca de 36% da variância 

dos erros de previsão da variável ECF são atribuídas a ela, 4% à taxa de câmbio real e 60% à 

renda mundial. Observa-se, que a renda mundial constitui-se numa variável importante para 

determinar a quantidade exportada de carnes de frango no Brasil. 

 
TABELA 29 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável ECF 
em relação à ECF, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECF (%) TCR (%) RM (%) 
ECF 1 100 0 0 

 5 68 2 30 
 10 48 3 49 
 15 40 3 57 
  20 36 4 60 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 30 apresenta a decomposição da variância do erro de previsão da variável 

câmbio real. Verifica-se que as exportações de carne de frango e renda mundial explicam em 

média 9% e 4% da variância do erro de previsão da variável TCR, respectivamente, enquanto 

87% são atribuídas à própria variável. 
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TABELA 30 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável TCR 
em relação à ECF, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECF (%) TCR (%) RM (%) 
TCR 1 2 98 0 

 5 6 92 2 
 10 8 89 3 
 15 8 88 4 
  20 9 87 4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir da tabela 31, verifica-se que decorridos 20 trimestres, após um choque não 

antecipado sobre a variável renda mundial, 58% da variância dos erros de previsão são 

atribuídos a ela própria, enquanto 36% são atribuídos às exportações de carne de frango e 6% 

ao câmbio real.  

  

TABELA 31 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável RM 
em relação à ECF, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECF (%) TCR (%) RM (%) 

RM 1 6 2 92 
 5 23 4 73 
 10 31 5 64 
 15 34 6 60 
  20 36 6 58 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Na tabela 32 foram realizados testes de causalidade de Granger e os resultados 

apresentados mostram que as exportações de carne de frango não afetam o comportamento da 

taxa de câmbio real e da renda mundial, comprovados pelo resultado do p-valor (0,1989) que 

não rejeita a hipótese nula a um nível de significância de 5%. Por outro lado, as variáveis taxa 

de câmbio e renda mundial influenciam o comportamento das exportações de carne de frango, 

ou seja, TCR e RM “causa no sentido Granger”. Logo a hipótese nula de que TCR e RM não 

causam ECF ao nível de significância de 5% é rejeitada. Logo, como no caso das exportações 

de carnes de gado o sentido de causalidade é unidirecional.  

 

TABELA 32 – Resultados dos testes de causalidade de Granger para as exportações de carnes de frango, taxa de 
câmbio real e renda mundial, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Teste Hipótese nula Teste 
2

χ  Graus de liberdade p-valor 

1 ECF não causa-granger TCR e RM 1,63 2 0,1989 
2 TCR e RM não causa-granger ECF 7,87 2 0,0005 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ao se aplicar o Vetor de Correção de Erros (VEC), o teste de Chow, um período à 

frente, aponta para um indício de quebra no primeiro trimestre de 1999; já o teste de break-

point (quebra) de Chow indica uma provável quebra no terceiro trimestre de 2002. Tanto o 

teste dos resíduos recursivos como os resíduos recursivos um período à frente, indicam uma 

instabilidade do modelo no primeiro trimestre de 1993 e no terceiro trimestre de 2002. Tanto 

o teste de CUSUM como o CUSUM ao quadrado apontam para estabilidade do modelo a um 

nível de significância a 5% (Apêndice 8C a 14C).  

 

4.4 Exportações de Carne Suína 

 

No modelo de exportação de carne suína (com base no Sumário do Teste de 

Cointegração de Johansen) o critério adotado que apontou o número ótimo de defasagens e a 

escolha do melhor modelo, foi o critério de Schwartz (tabela 3B do Apêndice B), que indica 

uma (01) defasagem para realização do teste de Cointegração de Johansen e como melhor 

modelo, o sem tendência determinística e sem constante. 

 

Os resultados referentes aos testes de cointegração apresentados na tabela 33 indicam 

que os resultados de ambos os testes mostram a indicação de pelo menos um vetor de 

cointegração, determinando, portanto, uma relação de longo prazo entre as variáveis. Utiliza-

se o modelo Vetorial de Correção de Erro (VEC), para as estimativas das elasticidades curto e 

longo prazo.  

 
TABELA 33 – Resultado do Teste de Cointegração para as variáveis ECS, TCR e RM, segundo trimestre de 
1989 ao primeiro trimestre de 2009.  

Autovalor 
Hipótese 

nula 
Hipótese 

Alternativa 
teste do traço 

calculado 

teste do 
máximo 
autovalor 
calculado 

traço-valor 
crítico (5%) 

Autovalor-valor 
crítico (5%) 

0,229632 r=0 r>0   27,64100*     20,61008* 24,27596 17,79730 
0,084938 r<1 r>1 7,03092  7,01233 12,32090 11,22480 
0,000235 r<2 r>2 0,01859  0,01859   4,12990   4,12990 

Fonte: Dados da pesquisa.  
*Indica que a hipótese nula é rejeitada a um nível de significância de 5%. 

 

Quanto à ordem de defasagens que deverá ser adotada no modelo VAR, optou-se pelo 

critério de informação de Schwartz de uma defasagem, como mostrada na tabela 34. 

 

 
 



 

 

67

 

TABELA 34 – Critério de seleção da ordem de defasagens do modelo VAR para ECS, TCR e RM 

Defasagens LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -4.517.524 NA   0.000751  1.319870  1.413998  1.357381 

1  196.2389  456.3719  1.29e-06 -5.047.641  -4.671127*  -4.897594* 

2  209.2321   23.49457*   1.16e-06*  -5.157044* -4.498.145 -4.894.461 

3  213.1017  6.678974  1.34e-06 -5.016.484 -4.075.199 -4.641.366 

4  216.1855  5.069285  1.58e-06 -4.854.397 -3.630.727 -4.366.743 

5  219.9456  5.871958  1.85e-06 -4.710.838 -3.204.783 -4.110.649 

6  229.3244  13.87555  1.85e-06 -4.721.217 -2.932.776 -4.008.493 

7  235.7483  8.975786  2.03e-06 -4.650.638 -2.579.812 -3.825.378 
Fonte: Dados da pesquisa. 
*Indica a ordem de defasagem ótima; 
LR: Multiplicador de Lagrange modificado; 
FPE: Erro de Predição Final; 
AIC: Critério de Informação de Akaike; 
SC: Critério de Informação de Schwartz; 
HQ: Critério de Informação de Hannan-Quinn. 
 

 Na tabela 35 encontra-se o primeiro vetor de cointegração em que seus coeficientes 

representam a elasticidade-câmbio e a elasticidade-renda mundial de longo prazo. Os sinais 

estão corretamente especificados, indicando uma relação direta entre exportação de carne 

suína com a taxa de câmbio e a renda mundial. Ou seja, no longo prazo, um aumento de 1% 

no câmbio real leva a um aumento em média de 0,49% nas exportações de carne suína. 

   

TABELA 35 – Resultados das estimações para as exportações de carne suína – 1989T2 a 2009T1 
Vetor de cointegração (irrestrito) normalizado – longo prazo 

ECS TCR RM 
1,000 -0,49 -2,32 

 (0,118) (0,169) 
  [-4,123] [-14,995] 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Desvio-padrão entre parênteses e estatísticas t entre colchetes. 

 

Analisando-se os testes de diagnósticos do modelo de exportações de carne suína, na 

tabela 36, verifica-se que o modelo apresenta um diagnóstico positivo e um bom ajuste.  

 

TABELA 36 - Testes de diagnósticos dos resíduos do modelo ECS 

Fonte: Dados da pesquisa. 
Notas: Os valores representam as estatísticas relativas a cada teste, mostradas pelo p-valor. O teste LM 
corresponde ao teste do multiplicador de Lagrange para a primeira ordem de autocorrelação residual; sua 

  
Teste LM Teste Jarque-Bera Teste ARCH-LM Teste de White RESET Portmanteau 

Estatística-F 1,9753  1,6931* 1,5309 1,0962 1,6743 119,04 

p-valor 0,1458 0,0848 0,2197 0,3698 0,1995 0,9103  
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hipótese nula é a de inexistência de autocorrelação. O teste ARCH-LM e o teste de White testam a hipótese nula 
de homoscedasticidade do modelo. Todos estes modelos apresentam estatística de teste na forma F, exceto o 
teste de normalidade*, que está na forma χ

2. No teste de normalidade, a hipótese nula é a de que não se rejeita a 
normalidade do modelo. O teste RESET verifica se o modelo não exibe erros de especificação, tais como, 
omissão de variáveis, forma funcional incorreta e correlação entre as variáveis e os erros. A hipótese nula é a 
correta especificação do modelo. O teste de Portmanteau corresponde a um teste para autocorrelação conjunta. A 
hipótese nula é a inexistência de autocorrelação residual. 
 

 A tabela 37 mostra que na equação de curto prazo das exportações de carne suína, os 

resultados foram significativos a 5% e apresentam sinais esperados, ou seja, um aumento no 

câmbio real, ou, dito de outra forma, uma desvalorização cambial, ou um aumento provocado 

na renda mundial implica numa melhora das exportações de carne suína no mesmo período. 

Com relação ao Termo de Correção de Erros (TCE) o resultado aponta que serão necessários 

7 trimestres (1/0,152) para que os desequilíbrios de curto prazo sejam corrigidos no longo 

prazo. O modelo de correção de erros (ECM) também confirmou a sazonalidade das séries; as 

dummies sazonais do segundo trimestre se mostraram significantes. 

 
TABELA 37 – Estimação da equação de curto prazo das exportações de carne suína – 1989 a 2009 

Dinâmica de curto prazo 
D(ECSt) = -0,152TCEt-1 +  0,85ECSt-1 +  0,07TCRt-1 +  0,35RMt-1 -  0,05S1 + 0,28S2 + 0,12S3   
                     (0,048)            (0,050)             (0,021)          (0,121)       (0,078)    (0,077)     (0,075)      
                     [-3,18]              [17,8]                [3,2]             [3,20]        [-0,71]     [ 3,73]      [1,56]        
Fonte: Dados da pesquisa. 
D = primeira diferença; 
TCE = Termo de Correção de Erros;  
S1, S2 e S3 = dummies sazonais; 
(...) = O valor entre parênteses representa o desvio-padrão; 
[...] = O valor entre colchetes representa a estatística t. 

 

A figura 10 mostra que um choque não antecipado sobre a taxa de câmbio real de um 

desvio padrão tem como consequência uma elevação nas exportações de carnes suínas em 

torno de 0,05% no primeiro trimestre, inferior ao impacto gerado na carne bovina (0,08%) e 

de frango (0,26%).  Como no caso das exportações de carne bovina a estabilização do 

processo ocorre por volta do décimo nono trimestre. Observa-se, portanto, que um choque na 

taxa de câmbio tem o menor impacto positivo nas exportações de carne suína quando 

comparada com os outros dois tipos de carnes estudadas; talvez esse resultado esteja 

relacionado à questão de preferências e educação alimentar. Um choque de um desvio padrão 

sobre a renda mundial implica numa elevação das exportações de carne suína em 0,31%, no 

primeiro trimestre, e permanece crescendo até que a estabilidade seja alcançada por volta do 

décimo nono trimestre.  

 

.         
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FIGURA 8 – Resposta das exportações de carnes suína (ECS) devido a um choque não antecipado sobre a taxa 
de câmbio efetiva real (TCR) e a renda mundial (RM) (Função Impulso-Resposta). 

 

Mostra a tabela 38, os resultados relativos à decomposição da variância que fornece a 

participação do erro da variância, atribuída aos choques de uma determinada variável contra 

os choques nas outras variáveis do sistema. Supõe-se que um choque não antecipado sobre as 

variáveis analisadas perdure no máximo 20 trimestres. De acordo com os resultados da 

decomposição da variância dos erros de previsão para a variável ECS (exportações de carnes 

de suína) após os 20 trimestres, cerca de 36% da variância dos erros de previsão da variável 

ECS são atribuídas a ela e 33% à taxa de câmbio real e 31% à renda mundial. Neste caso, a 

taxa de câmbio e a renda mundial se constituem variáveis importantes para determinar a 

quantidade exportada de carnes suínas.  

  

TABELA 38 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável ECS 
em relação à ECS, TCR, RN, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECS (%) TCR (%) RM (%) 
ECS 1 100 0 0 

 5 72 14 14 
 10 50 26 24 
 15 41 30 29 
  20 36 33 31 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A tabela 39 apresenta a decomposição da variância do erro de previsão da variável 

câmbio real. Verifica-se que as exportações de carnes suínas e renda mundial, quando 

passados 20 trimestres, explicam em média 41% e 18% da variância do erro de previsão da 

variável TCR, enquanto 41% são atribuídas à própria variável. 
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TABELA 39 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável TCR 
em relação à ECS, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECS (%) TCR (%) RM (%) 
TCR 1 10 90 0 

 5 25 70 5 
 10 34 54 12 
 15 39 46 16 
  20 41 41 18 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tabela 40 observa-se que em torno de 83% é a variância do erro de previsão da 

variável renda mundial, decorridos 20 trimestres após o choque inicial não antecipado. Os 

17% restantes estão divididos entre ECS (15%) e TCR (2%). Verifica-se uma pequena 

participação da taxa de câmbio real na explicação do comportamento da renda mundial, e uma 

participação razoável das exportações de carnes suínas. 

 

TABELA 40 – Resultados da decomposição da variância dos erros de previsão em porcentagem da variável RM 
em relação à ECS, TCR, RM, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Variável Período ECS (%) TCR (%) RM (%) 
RM 1 5 1 94 

 5 7 2 91 
 10 11 2 87 
 15 13 2 85 
  20 15 2 83 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na tabela 41 os resultados dos testes de causalidade de Granger, adotados para 

verificar o grau de relacionamento entre as variáveis do modelo, mostram que as exportações 

de carne suína não afetam o comportamento da taxa de câmbio real e da renda mundial, 

comprovados pelo resultado do p-valor (0,34). Por outro lado, as variáveis taxa de câmbio e 

renda mundial influenciam o comportamento das exportações de carne suína, ou seja, TCR e 

RM “causam no sentido Granger”. O sentido de causalidade é unidirecional, ou seja, como 

nos casos anteriores, as variáveis taxa de câmbio e renda mundial influenciam as exportações 

de carne suína, mas o contrário não ocorre. 

 
TABELA 41 – Resultados dos testes de causalidade de Granger para as exportações de carne suína, taxa de 
câmbio real e renda mundial, segundo trimestre de 1989 ao primeiro trimestre de 2009. 

Teste Hipótese nula Teste 
2

χ  Graus de liberdade p-valor 

1 ECS não causa-granger TCR e RM 1,07 2 0,3400 
2 TCR e RM não causa-granger ECS 8,06 2 0,0004 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Com relação à estabilidade do modelo, observa-se que no VEC há indícios de uma 

quebra no terceiro trimestre de 2002 e primeiro trimestre de 2004 no teste brak-point (quebra) 

de Chow, nos resíduos recursivos e nos resíduos recursivos um período à frente no primeiro 

trimestre de 2001. No teste de CUSUM e CUSUM ao quadrado o modelo aponta estabilidade 

(Apêndice 15C a 21C). A quebra no terceiro trimestre de 2002 pode ser atribuída a partir da 

depreciação cambial que precedeu as eleições presidenciais, em que a taxa de câmbio nominal 

chegou a registrar R$ 4,00 por dólar, e a de 2004 provavelmente como consequência da gripe 

aviária ocorrida na Ásia. 

 

4.5 Resumo das Elasticidades 

 

 Na tabela 42 apresenta-se um resumo dos resultados obtidos das elasticidades do 

câmbio real e da renda mundial de longo e de curto prazo. Verifica-se que a elasticidade-

câmbio de curto e de longo prazo do modelo de exportações de carnes de frango é superior 

aos demais modelos de exportações, sendo bem significativa no curto prazo (0,25), ou seja, 

uma desvalorização do câmbio induz a um aumento nas exportações de carnes de frango 

superior às exportações de carnes bovina e suína no mesmo período. Com relação aos 

resultados observados na elasticidade-renda mundial observa-se que no curto prazo as 

exportações de frango são mais sensíveis (0,61) a variações na renda que os outros tipos de 

carnes estudados, porém, no longo prazo o modelo de exportação de carnes de suínos (2,32) e 

bovino (2,33) é bem mais sensível à variação na renda mundial que o modelo de exportação 

de carne de frango. Conclui-se que as exportações de carne de frango seriam as mais 

beneficiadas no curto e no longo prazo após uma desvalorização cambial. 

 

TABELA 42 – Resumo das elasticidades câmbio e renda mundial de curto e longo prazo. 
  ELASTICIDADE-CÂMBIO ELASTICIDADE-RENDA 
  Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo 
ECG 0,07 0,67 0,26 2,33 
ECF 0,25 0,80 0,61 1,92 
ECS 0,07 0,49 0,35 2,32 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à inclusão de dummies outliers para modelar as quebras, foram incluídas 

dummies no primeiro trimestre de1990, no terceiro trimestre de 1994, no primeiro trimestre de 

1999 e no terceiro trimestre de 2003 em todos os três modelos de exportações. Todas as 

dummies deram insignificantes em todos os três modelos a 5%. A inclusão de dummies nos 
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modelos de exportações de carnes de frango e suína não alteraram os resultados de forma 

significativa. Já as dummies incluídas nos modelos de exportações de carne bovina trouxeram 

prejuízos ao modelo, afetando o fator de correção de erros, tornando-o insignificante a 5%. 

Para manter o mesmo tratamento, os três modelos foram reestimados sem as dummies 

outliers.  
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 Diante dos resultados apresentados algumas conclusões foram elaboradas. Assim 

sendo,  verificou-se que as exportações de carnes (bovina, frango e suína), o câmbio real e a 

renda mundial não são estacionárias em nível, segundo os testes de raiz unitária. Somente 

com os testes feitos em primeira diferença é que se constatou a estacionariedade de todas as 

variáveis indicando que as séries em nível são integradas de ordem um, I(1).   

  

Com relação à estimação das elasticidades do câmbio e da renda mundial de longo 

prazo, observou-se que as exportações de frango são mais sensíveis a variações do câmbio 

que os outros tipos de carnes estudadas, ou seja, o aumento em suas exportações é superior às 

das carnes bovina e suína quando ocorre uma desvalorização cambial. Já quanto às 

elasticidades de curto prazo do câmbio e da renda, a carne de frango responde mais 

intensamente às variações no câmbio quando comparada com os outros dois tipos de carnes, 

mostrando que a exportação de carne de frango é a que dá resposta mais satisfatória no curto e 

no longo prazo às variações no câmbio. A mais insensível às variações no câmbio, em termos 

comparativos, foi a exportação de carne suína. Porém, responde satisfatoriamente em termos 

relativos a variações na renda mundial. As elasticidades obtidas nos três modelos estão de 

acordo com a teoria econômica e a teoria do comércio exterior. Os resultados dos coeficientes 

de longo prazo ficaram um pouco acima dos trabalhos de referência que tratam de 

exportações agropecuárias ou do agronegócio, porém, deve-se notar que o agronegócio e a 

agropecuária são setores, ou seja, nem todos os produtos que compõem o setor foram 

beneficiados no período em estudo, como foi o setor de exportação de carnes. É importante 

esta análise comparativa entre os três tipos de carnes (gado, frango e suína) para que se possa 

avaliar qual delas responde mais satisfatoriamente no curto e no longo prazo à variação de 

política econômica doméstica e a alterações na renda mundial, proporcionando aos 

investidores conhecerem melhor o comportamento de cada um dos tipos de carnes estudados. 

 

O efeito de um choque exógeno, sobre as variáveis câmbio real e renda mundial, afeta 

de forma diferente as exportações de carnes de gado, frango e suína. Um choque, não 

antecipado pelos agentes econômicos, sobre a taxa de câmbio (desvalorização) provoca 

impacto diverso sobre as exportações de carnes. A mais beneficiada seria a carne de frango 

que teria um aumento nas exportações no primeiro trimestre bem superior aos outros dois 

tipos de carnes (gado e suína). Porém, o processo de crescimento das exportações de frango 
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tem duração mais curta que os outros dois tipos de carnes. Já quando se aplica um choque 

sobre a renda mundial, o tipo de carne mais beneficiado no primeiro trimestre é a carne de 

frango, porém, à semelhança do que aconteceu com o câmbio, o crescimento decorrente do 

choque sobre as exportações de frango tem a duração bem mais curta que as exportações de 

carnes de gado e suína. A explicação para esta ocorrência poderia vir do fato de que a 

exportação de frango pode ser considerada, dentre os três produtos estudados, a mais 

homogênea e, portanto, responde mais intensamente no curto prazo e se estabiliza mais 

rapidamente no longo prazo. 

 

Analisando-se a relação de causalidade, ou seja, o grau de relacionamento entre as 

variáveis dos modelos de exportações de carnes (gado, frango e suíno), observa-se que as 

exportações de carne bovina, de frango e suína não afetam o comportamento da taxa de 

câmbio real e da renda mundial. Por sua vez, as variáveis taxa de câmbio e renda mundial 

influenciam o comportamento das exportações de carnes (gado, frango e suíno). Isto é, o 

sentido da causalidade é unidirecional, indicando que se a taxa de câmbio real sofre uma 

desvalorização as exportações de carnes de gado, de frango e suína tornam-se mais 

competitivas alavancando suas exportações.  

 

 Os modelos de exportações de carnes apresentados mostraram-se estáveis, 

comprovados pelos testes de diagnóstico e pelo teste das somas acumuladas dos resíduos, 

mesmo levando-se em conta as turbulências internas verificadas na economia brasileira 

decorrentes de dois planos econômicos, além de problemas observados na economia mundial 

como as crises ocorridas na Rússia e na Ásia. Também, deve-se lembrar que nem todos esses 

acontecimentos trouxeram prejuízos às exportações de carnes brasileiras, citando-se a 

síndrome da “vaca louca” e a gripe aviária na Ásia, além da forte desvalorização do câmbio 

no segundo semestre de 2002. Em termos comparativos, o modelo de exportações de carne de 

frango foi o que se mostrou mais estável no período estudado. 

  

Constata-se que as exportações de carnes bovina, suína e de frango respondem bem às 

variações no câmbio e muito bem às variações na renda mundial. Porém, deve-se enfatizar 

que a renda mundial é exógena em termos de políticas econômicas domésticas, apesar de ser 

muito importante, ou seja, as autoridades econômicas não podem influenciar no 

comportamento da renda mundial, restando atuar na política cambial. A política cambial, ao 

ser adotada, deve evitar que o período de forte crescimento das exportações de carnes seja 
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prejudicado pela adoção de políticas equivocadas colocando a perder todos os benefícios 

auferidos por estas exportações e, consequentemente, levem a piora na balança comercial. 

Portanto, as autoridades econômicas devem buscar um equilíbrio na taxa de câmbio para que 

as exportações de carnes não sejam prejudicadas. Além disso, não devem onerar as 

importações de tecnologias já que estas trouxeram muitos benefícios para as citadas 

exportações. 
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TABELA – 1A: Correlograma da série ECG, em nível. 

 

 
 

 

 

    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. |*******| . |*******| 1 0.956 

. |*******| .*| .     | 2 0.907 

. |*******| . |*.     | 3 0.870 

. |****** | . | .     | 4 0.840 

. |****** | **| .     | 5 0.792 

. |****** | . | .     | 6 0.742 

. |*****  | . |*.     | 7 0.703 

. |*****  | . | .     | 8 0.666 

. |*****  | .*| .     | 9 0.622 

. |****   | .*| .     | 10 0.572 

. |****   | . | .     | 11 0.533 

. |****   | . |*.     | 12 0.506 

. |****   | .*| .     | 13 0.472 

. |***    | . | .     | 14 0.433 

. |***    | . | .     | 15 0.402 

. |***    | . | .     | 16 0.378 

. |***    | .*| .     | 17 0.342 

. |**     | . | .     | 18 0.302 

. |**     | . | .     | 19 0.271 

. |**     | . | .     | 20 0.248 

. |**     | . | .     | 21 0.219 

. |*.     | . | .     | 22 0.183 

. |*.     | . | .     | 23 0.153 

. |*.     | .*| .     | 24 0.124 

. |*.     | . | .     | 25 0.097 

. | .     | .*| .     | 26 0.060 

. | .     | . |*.     | 27 0.037 

. | .     | . | .     | 28 0.019 

. | .     | .*| .     | 29 -0.008 

. | .     | .*| .     | 30 -0.048 

.*| .     | . | .     | 31 -0.085 

.*| .     | . | .     | 32 -0.113 

.*| .     | . | .     | 33 -0.137 

.*| .     | . | .     | 34 -0.167 

**| .     | . | .     | 35 -0.195 

**| .     | . | .     | 36 -0.219 
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TABELA – 2A: Correlograma da série ECG, em primeira diferença. 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. | .     | . | .     | 1 0.015 

****| .     | ****| .     | 2 -0.546 

.*| .     | .*| .     | 3 -0.075 

. |***    | . |*.     | 4 0.406 

. | .     | .*| .     | 5 0.032 

**| .     | . | .     | 6 -0.303 

. | .     | . |*.     | 7 0.037 

. |***    | . |*.     | 8 0.343 

. | .     | . | .     | 9 -0.004 

***| .     | .*| .     | 10 -0.381 

.*| .     | **| .     | 11 -0.152 

. |***    | . |*.     | 12 0.392 

. |*.     | . | .     | 13 0.160 

***| .     | .*| .     | 14 -0.379 

.*| .     | . | .     | 15 -0.131 

. |***    | . |*.     | 16 0.351 

. | .     | .*| .     | 17 0.030 

**| .     | . |*.     | 18 -0.291 

.*| .     | .*| .     | 19 -0.120 

. |**     | . | .     | 20 0.281 

. |*.     | . | .     | 21 0.109 

**| .     | .*| .     | 22 -0.299 

. | .     | . |*.     | 23 -0.045 

. |*.     | .*| .     | 24 0.171 

. |*.     | . | .     | 25 0.096 

**| .     | . | .     | 26 -0.233 

.*| .     | . | .     | 27 -0.077 

. |**     | . | .     | 28 0.234 

. |*.     | . |*.     | 29 0.136 

.*| .     | . | .     | 30 -0.188 

.*| .     | . | .     | 31 -0.149 

. |*.     | . | .     | 32 0.114 
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TABELA – 3A: Correlograma da série ECF,  em nível. 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. |*******| . |*******| 1 0.952 

. |*******| . | .     | 2 0.907 

. |*******| .*| .     | 3 0.851 

. |****** | . | .     | 4 0.799 

. |****** | . |*.     | 5 0.757 

. |*****  | . | .     | 6 0.712 

. |*****  | . | .     | 7 0.671 

. |*****  | .*| .     | 8 0.626 

. |*****  | . |*.     | 9 0.594 

. |****   | . | .     | 10 0.559 

. |****   | . | .     | 11 0.527 

. |****   | . | .     | 12 0.491 

. |***    | . | .     | 13 0.453 

. |***    | .*| .     | 14 0.408 

. |***    | . | .     | 15 0.368 

. |***    | . |*.     | 16 0.340 

. |**     | .*| .     | 17 0.303 

. |**     | .*| .     | 18 0.263 

. |**     | . |*.     | 19 0.228 

. |*.     | . | .     | 20 0.190 

. |*.     | . | .     | 21 0.159 

. |*.     | . | .     | 22 0.131 

. |*.     | . | .     | 23 0.106 

. |*.     | . | .     | 24 0.084 

. | .     | .*| .     | 25 0.061 

. | .     | . | .     | 26 0.042 

. | .     | . | .     | 27 0.019 

. | .     | . | .     | 28 0.006 

. | .     | . | .     | 29 -0.010 

. | .     | . | .     | 30 -0.026 

. | .     | . | .     | 31 -0.044 

.*| .     | . | .     | 32 -0.058 

.*| .     | . | .     | 33 -0.070 

.*| .     | . | .     | 34 -0.081 

.*| .     | . | .     | 35 -0.092 

.*| .     | . | .     | 36 -0.104 
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TABELA – 4A: Correlograma da série ECF,  em primeira diferença. 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

**| .     | **| .     | 1 -0.198 

.*| .     | .*| .     | 2 -0.104 

.*| .     | .*| .     | 3 -0.078 

. |*.     | . | .     | 4 0.077 

.*| .     | .*| .     | 5 -0.059 

.*| .     | .*| .     | 6 -0.127 

. |*.     | . | .     | 7 0.112 

. | .     | .*| .     | 8 -0.031 

.*| .     | .*| .     | 9 -0.108 

. | .     | . | .     | 10 0.013 

. |*.     | . |*.     | 11 0.137 

. | .     | . |*.     | 12 0.057 

. | .     | . |*.     | 13 0.015 

.*| .     | .*| .     | 14 -0.131 

.*| .     | .*| .     | 15 -0.080 

. |*.     | . |*.     | 16 0.118 

. |*.     | . |**     | 17 0.147 

.*| .     | . | .     | 18 -0.121 

. | .     | . | .     | 19 0.025 

. | .     | . | .     | 20 -0.033 

. | .     | . | .     | 21 -0.016 

.*| .     | .*| .     | 22 -0.145 

. | .     | .*| .     | 23 -0.015 

. | .     | .*| .     | 24 0.053 

. | .     | . | .     | 25 0.015 

.*| .     | . | .     | 26 -0.063 

. | .     | .*| .     | 27 -0.024 

. |*.     | .*| .     | 28 0.079 

. | .     | . | .     | 29 0.060 

. | .     | . | .     | 30 -0.015 

**| .     | **| .     | 31 -0.208 

. | .     | .*| .     | 32 0.057 
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TABELA – 5A: Correlograma da série ECS,  em nível. 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. |*******| . |*******| 1 0.952 

. |*******| .*| .     | 2 0.900 

. |*******| . |*.     | 3 0.859 

. |****** | . | .     | 4 0.819 

. |****** | . | .     | 5 0.779 

. |****** | **| .     | 6 0.722 

. |*****  | . |*.     | 7 0.677 

. |*****  | . | .     | 8 0.638 

. |*****  | . | .     | 9 0.599 

. |****   | .*| .     | 10 0.556 

. |****   | . |*.     | 11 0.520 

. |****   | . | .     | 12 0.494 

. |****   | . | .     | 13 0.470 

. |***    | . | .     | 14 0.443 

. |***    | . | .     | 15 0.415 

. |***    | . | .     | 16 0.388 

. |***    | .*| .     | 17 0.356 

. |**     | . | .     | 18 0.324 

. |**     | . | .     | 19 0.290 

. |**     | .*| .     | 20 0.251 

. |**     | . | .     | 21 0.219 

. |*.     | . | .     | 22 0.189 

. |*.     | . | .     | 23 0.158 

. |*.     | . | .     | 24 0.125 

. |*.     | . | .     | 25 0.090 

. | .     | . | .     | 26 0.060 

. | .     | . | .     | 27 0.035 

. | .     | . | .     | 28 0.010 

. | .     | . | .     | 29 -0.014 

. | .     | . | .     | 30 -0.035 

. | .     | . | .     | 31 -0.052 

.*| .     | .*| .     | 32 -0.074 

.*| .     | . | .     | 33 -0.092 

.*| .     | . | .     | 34 -0.105 

.*| .     | . | .     | 35 -0.118 

.*| .     | . | .     | 36 -0.127 
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TABELA – 6A: Correlograma da série ECS,  em primeira diferença. 

 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

.*| .     | .*| .     | 1 -0.091 

**| .     | **| .     | 2 -0.302 

. | .     | .*| .     | 3 -0.042 

. |**     | . |*.     | 4 0.234 

. |*.     | . |*.     | 5 0.099 

***| .     | **| .     | 6 -0.403 

. | .     | . | .     | 7 -0.014 

. |*.     | . | .     | 8 0.157 

. | .     | .*| .     | 9 -0.024 

**| .     | .*| .     | 10 -0.189 

.*| .     | .*| .     | 11 -0.149 

. |**     | . |*.     | 12 0.301 

. |*.     | . | .     | 13 0.070 

.*| .     | . | .     | 14 -0.131 

.*| .     | . | .     | 15 -0.060 

. |*.     | . | .     | 16 0.174 

. | .     | **| .     | 17 -0.016 

.*| .     | . | .     | 18 -0.083 

. | .     | . | .     | 19 0.005 

. |*.     | . | .     | 20 0.077 

. | .     | . | .     | 21 -0.029 

. | .     | . |*.     | 22 -0.054 

. | .     | . | .     | 23 0.013 

. |*.     | . |*.     | 24 0.092 

. | .     | . | .     | 25 -0.040 

.*| .     | .*| .     | 26 -0.128 

. | .     | .*| .     | 27 -0.034 

. |*.     | . | .     | 28 0.129 

.*| .     | .*| .     | 29 -0.099 

.*| .     | . | .     | 30 -0.098 

. | .     | .*| .     | 31 -0.023 

. |*.     | .*| .     | 32 0.113 
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TABELA – 7A: Correlograma da série TCR,  em nível. 

 
 

    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. |*******| . |*******| 1 0.908 

. |****** | **| .     | 2 0.786 

. |*****  | . | .     | 3 0.665 

. |****   | . |*.     | 4 0.582 

. |****   | . | .     | 5 0.519 

. |***    | .*| .     | 6 0.437 

. |***    | . | .     | 7 0.351 

. |**     | . | .     | 8 0.271 

. |**     | .*| .     | 9 0.201 

. |*.     | .*| .     | 10 0.132 

. | .     | . | .     | 11 0.063 

. | .     | . | .     | 12 0.002 

. | .     | . | .     | 13 -0.043 

.*| .     | .*| .     | 14 -0.090 

.*| .     | .*| .     | 15 -0.157 

**| .     | . | .     | 16 -0.218 

**| .     | . |*.     | 17 -0.252 

**| .     | . |*.     | 18 -0.242 

**| .     | .*| .     | 19 -0.227 

**| .     | .*| .     | 20 -0.230 

**| .     | . | .     | 21 -0.240 

**| .     | .*| .     | 22 -0.255 

**| .     | . | .     | 23 -0.255 

**| .     | . | .     | 24 -0.250 

**| .     | . | .     | 25 -0.239 

**| .     | . | .     | 26 -0.214 

.*| .     | . | .     | 27 -0.179 

.*| .     | . |*.     | 28 -0.130 

.*| .     | . | .     | 29 -0.082 

.*| .     | .*| .     | 30 -0.059 

. | .     | .*| .     | 31 -0.046 

. | .     | . | .     | 32 -0.028 

. | .     | . | .     | 33 -0.011 

. | .     | .*| .     | 34 -0.014 

. | .     | . | .     | 35 -0.029 

. | .     | . |*.     | 36 -0.035 
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TABELA – 8A: Correlograma da série TCR,  em primeira diferença. 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. |*.     | . |*.     | 1 0.176 

.*| .     | .*| .     | 2 -0.097 

**| .     | **| .     | 3 -0.225 

.*| .     | . | .     | 4 -0.110 

. |*.     | . |*.     | 5 0.109 

. | .     | . | .     | 6 0.062 

. | .     | . | .     | 7 -0.028 

. | .     | . | .     | 8 -0.047 

. | .     | . | .     | 9 -0.007 

. | .     | . | .     | 10 0.011 

. | .     | .*| .     | 11 -0.042 

.*| .     | .*| .     | 12 -0.108 

. | .     | . |*.     | 13 0.025 

. |*.     | . |*.     | 14 0.117 

. | .     | .*| .     | 15 -0.025 

.*| .     | .*| .     | 16 -0.130 

**| .     | .*| .     | 17 -0.243 

. | .     | . | .     | 18 -0.015 

. |*.     | . | .     | 19 0.121 

. | .     | .*| .     | 20 0.036 

. | .     | . | .     | 21 0.022 

.*| .     | . | .     | 22 -0.088 

. | .     | . | .     | 23 -0.035 

. | .     | . | .     | 24 0.025 

. | .     | .*| .     | 25 -0.051 

.*| .     | . | .     | 26 -0.062 

.*| .     | .*| .     | 27 -0.140 

. | .     | . | .     | 28 0.002 

. |**     | . |*.     | 29 0.220 

. |*.     | . | .     | 30 0.081 

.*| .     | .*| .     | 31 -0.062 

. | .     | . | .     | 32 -0.020 
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TABELA – 9A: Correlograma da série RM,  em nível. 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. |*******| . |*******| 1 0.964 

. |*******| **| .     | 2 0.910 

. |*******| .*| .     | 3 0.845 

. |****** | . |*.     | 4 0.786 

. |****** | .*| .     | 5 0.726 

. |*****  | . |*.     | 6 0.676 

. |*****  | . | .     | 7 0.635 

. |*****  | .*| .     | 8 0.592 

. |****   | .*| .     | 9 0.543 

. |****   | . |*.     | 10 0.498 

. |***    | . | .     | 11 0.454 

. |***    | . | .     | 12 0.413 

. |***    | . | .     | 13 0.373 

. |***    | . | .     | 14 0.339 

. |**     | .*| .     | 15 0.300 

. |**     | . | .     | 16 0.258 

. |**     | . | .     | 17 0.217 

. |*.     | .*| .     | 18 0.176 

. |*.     | . | .     | 19 0.135 

. |*.     | . | .     | 20 0.099 

. | .     | . | .     | 21 0.065 

. | .     | . | .     | 22 0.038 

. | .     | . | .     | 23 0.015 

. | .     | . | .     | 24 -0.002 

. | .     | . | .     | 25 -0.015 

. | .     | . | .     | 26 -0.023 

. | .     | . | .     | 27 -0.025 

. | .     | . | .     | 28 -0.023 

. | .     | . | .     | 29 -0.020 

. | .     | . | .     | 30 -0.017 

. | .     | . | .     | 31 -0.017 

. | .     | . | .     | 32 -0.020 

. | .     | . | .     | 33 -0.030 

. | .     | . | .     | 34 -0.040 

. | .     | . | .     | 35 -0.049 

.*| .     | .*| .     | 36 -0.062 
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TABELA – 10A: Correlograma da série RM,  em primeira deferença. 

 
    

    

Autocorrelation Partial Correlation  AC 

    

    

. |*.     | . |*.     | 1 0.179 

. | .     | . | .     | 2 0.038 

.*| .     | .*| .     | 3 -0.147 

. |*.     | . |**     | 4 0.135 

**| .     | ***| .     | 5 -0.288 

. | .     | . |**     | 6 0.049 

.*| .     | .*| .     | 7 -0.088 

. |*.     | . |*.     | 8 0.164 

**| .     | .*| .     | 9 -0.204 

. |*.     | . | .     | 10 0.082 

.*| .     | .*| .     | 11 -0.154 

. |*.     | . | .     | 12 0.094 

.*| .     | . | .     | 13 -0.143 

. |*.     | . | .     | 14 0.136 

.*| .     | . | .     | 15 -0.114 

. |*.     | . | .     | 16 0.109 

.*| .     | . | .     | 17 -0.132 

. |*.     | . | .     | 18 0.123 

.*| .     | .*| .     | 19 -0.158 

. | .     | . | .     | 20 0.058 

.*| .     | . | .     | 21 -0.104 

. |*.     | .*| .     | 22 0.075 

.*| .     | . | .     | 23 -0.178 

. | .     | .*| .     | 24 0.052 

**| .     | .*| .     | 25 -0.200 

.*| .     | **| .     | 26 -0.101 

.*| .     | . | .     | 27 -0.168 

. |*.     | .*| .     | 28 0.128 

.*| .     | . | .     | 29 -0.072 

. |*.     | . | .     | 30 0.118 

. | .     | . | .     | 31 0.018 

. |*.     | . | .     | 32 0.168 
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TABELA 1B –  Sumário do Teste de Cointegração de Johansen para as séries ECG, TCR e RM. 
 

    
Included observations: 79    

Series: XG CR YW    
Exogenous series: D90I D98I D99I D02II   

Warning: Rank Test critical values derived assuming no exogenous series 
Lags interval: 1 to 1 lags    

      
Selected (0.05 

level*) Number 
of Cointegrating 

Relations by 
Model      

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 2 2 1 3 
Max-Eig 1 2 2 1 1 

      
      *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

Information 
Criteria by Rank 

and Model      
      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      
      

 

Schwarz Criteria 
by Rank (rows) 

and Model 
(columns)     

0 -4.709789* -4.709789* -4.625931 -4.625931 -4.484001 
1 -4.606190 -4.689758 -4.656954 -4.619698 -4.521993 
2 -4.360399 -4.528884 -4.545760 -4.455753 -4.400444 
3 -4.028650 -4.219616 -4.219616 -4.136047 -4.136047 
      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

98

 

TABELA 2B - Sumário do Teste de Cointegração de Johansen para as séries ECF, TCR e RM. 
 
 

Date: 11/09/09   Time: 23:16    
Sample: 1989Q2 2009Q1    
Included observations: 78    

Series: XF CR YW    
Lags interval: 1 to 1    

      
Selected (0.05 

level*) Number 
of Cointegrating 

Relations by 
Model      

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 1 1 1 3 
Max-Eig 1 1 1 0 0 

      
      *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

Information 
Criteria by Rank 

and Model      
      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      
      

 

Schwarz Criteria 
by Rank (rows) 

and Model 
(columns)     

0 -4.620841* -4.620841* -4.519548 -4.519548 -4.360877 
1 -4.576236 -4.546015 -4.497633 -4.441923 -4.334307 
2 -4.315985 -4.261784 -4.268263 -4.253033 -4.197250 
3 -3.981672 -3.945530 -3.945530 -3.915846 -3.915846 
      
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

99

 

TABELA 3B - Sumário do Teste de Cointegração de Johansen para as séries ECS, TCR e RM. 
 

Date: 09/19/09   Time: 15:10    
Sample: 1989Q2 2009Q1    
Included observations: 79    

Series: XSSA CRSA YWSA    
Exogenous series: D90I D98I D99I D02II   

Warning: Rank Test critical values derived assuming no exogenous series 
Lags interval: No lags    

      
Selected (0.05 

level*) Number 
of Cointegrating 

Relations by 
Model      

      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

Trace 1 2 2 1 3 
Max-Eig 1 2 2 1 1 

      
      *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

Information 
Criteria by Rank 

and Model      
      
      Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

      
            

 

Schwarz Criteria 
by Rank (rows) 

and Model 
(columns)     

0 -4.829197* -4.829197* -4.747580 -4.747580 -4.603795 
1 -4.758228 -4.803135 -4.767261 -4.712161 -4.622806 
2 -4.515135 -4.627688 -4.647053 -4.550880 -4.495722 
3 -4.183513 -4.321174 -4.321174 -4.245562 -4.245562 
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APÊNDICE C  
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  FIGURA 1C – Função Impulso-Resposta para as exportações de carnes bovinas. 
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    FIGURA 2C – Função Impulso-Resposta para as exportações de carnes de frango. 
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        FIGURA 3C – Função Impulso-Resposta para as exportações de carnes de suíno. 
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APÊNDICE D 
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FIGURA 1D – Teste de Chow um período a frente – ECG. 
 

 
 
 
 FIGURA 2D – Teste de Chow para quebras – ECG. 
 

 
 
 
   FIGURA 3D – Teste de Chow para previsão – ECG. 
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  FIGURA 4D – Teste de CUSUM – ECG. 
 

 
 
 
 
 
  FIGURA 5D – Teste de CUSUM ao quadrado. 
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       FIGURA 6D – Teste dos Resíduos Recursivos – ECG. 
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        FIGURA 7D -  Teste dos resíduos um passo a frente – ECG.                      
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FIGURA 8D – Teste de Chow um período a frente – ECF. 
 

 
 
 
 FIGURA 9D – Teste de Chow para quebras – ECF. 
 

 
 
 
FIGURA 10D – Teste de Chow para previsão – ECF. 
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FIGURA 11D -  Teste de CUSUM – ECF. 
 

 
 
 
 
  FIGURA 12D – Teste de CUSUM ao quadrado – ECF. 
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        FIGURA 13D – Teste dos Resíduos Recursivos – ECF. 
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          FIGURA 14D – Teste dos resíduos um período a frente – ECF. 
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FIGURA 15D – Teste de Chow para um período a frente – ECS. 
 

 
 
 
  FIGURA 16D – Teste de Chow para quebras – ECS. 
 

 
 
  FIGURA 17D – Teste de Chow para previsão – ECS. 
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FIGURA 18D – Teste de CUSUM – ECS. 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 19D – Teste de CUSUM ao quadrado – ECS. 
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         FIGURA 20D – Teste dos Resíduos Recursivos – ECS. 
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        FIGURA 21D – Teste dos resíduos um período a frente – ECS. 
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