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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é entender como a volatilidade da taxa de câmbio afeta as 

exportações cearenses. Diversos autores têm apontado que uma volatilidade da taxa de 

câmbio mais elevada pode estar associada a fatores de risco de exportação e importação. 

Dessa forma, entender o relacionamento entre esses componentes é fundamental para 

aumentar o poder de previsibilidade, especialmente, em períodos de instabilidade 

econômica, em que a volatilidade da taxa de câmbio tende a ser maior. Nesse trabalho, 

utilizou-se de dados com frequência mensal entre 2002 a 2012. Duas análises foram 

feitas: uma de curto prazo, através da abordagem de funções impulso resposta obtidas a 

partir de um VEC e outra de longo prazo através do teste de cointegração de Johansen 

(1991). Dos resultados encontrados, verificou-se que a volatilidade da taxa de câmbio 

tem efeito sobre as exportações cearenses tanto no curto quanto no longo prazo. Ambos, 

longo e curto prazo, a volatilidade da taxa de cambio reduz o quantum exportado, 

indicando que tal volatilidade pode ser interpretada como risco associado as 

exportações. 

 
Palavras-Chave: Teste de Cointegração de Johansen, Funções Impulso Resposta, 

Exportações Cearenses. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is understand how the Exchange rate volatility affects the 

cearenses’s exports. Many researchers have appointed that an increase in the exchange 

rate volatility generate risk factors on trade. Therefore, understand the relationship 

between volatility and trade is fundamental to forecast better the behavior of trade under 

instabilities of the exchange markets, as the recent international crisis. The period of 

analysis is from 2002 to 2011 and the data has monthly frequency. Two methodologies 

are used to investigate this relationship: short run, through impulse response function, 

obtained from a VEC; long run, through the Johansen cointegration test. The results 

showed that the exchange volatility reduces the exports of Ceará. 

 

Keywords: Johansen Cointegration Test, Impulse Response Function, Ceará’s Exports.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A literatura econômica voltada a estudar o relacionamento entre taxa de 

câmbio e o nível das exportações identifica que a volatilidade da taxa de câmbio é 

associada ao risco de movimentos inesperados, o que por sua vez afeta as exportações. 

 

 Esses fatores de risco podem contribuir, ou não, para o aumento do 

comércio entre os países, visto que, alguns teóricos afirmam que tais fatores seriam 

prejudiciais para o comércio uma vez que, os agentes econômicos com um maior grau 

de aversão ao risco não realizariam contratos imbuídos de incerteza. Por outro lado, 

outra corrente de pensamento argumenta que a volatilidade da taxa de câmbio pode ser 

benéfica ao comércio, pois os agentes econômicos mais aversos ao risco diminuiriam 

sua expectativa de aumento da volatilidade à medida que esta aumentasse (DE 

GRAUWE, 1988).  

 

Essa controvérsia teórica é testada empiricamente em diversos trabalhos
1
. 

Diante desse embate teórico, entender se a volatilidade da taxa de câmbio promove ou 

não as exportações ganhou extrema importância para os países pequenos 

comercialmente, uma vez que, estes, por serem possuidores de um menor peso no 

comércio internacional, sofrem mais com instabilidades cambiais. De acordo com 

Krugman e Obstfeld (2008), a partir da conferência de Bretton Woods, intensificou-se o 

interesse em investigar se a volatilidade da taxa de câmbio afeta o comércio, isto porque 

este período marca a adoção, pelo menos por parte dos países desenvolvidos, do regime 

de câmbio flutuante.  

 

Nos países que adotaram modelos de substituição de importações como 

forma de desenvolvimento, onde entre eles encontra-se o Brasil, a importância da 

volatilidade da taxa de câmbio como fator explicativo do comércio se deu após a 

abertura comercial ocorrida no início na década de 1990 (GIAMBIAGI et all, 2005). 

Até 1990, esses países, embora participassem do sistema de Bretton Woods, 

enfrentavam grandes dificuldades para manter o câmbio livre, devido principalmente às 

políticas de estabilização e ausência de abertura comercial. Assim, saber como as 

                                                             
1 Ver Ozturk (2006) para uma revisão desta literatura. 



11 
 

 
 

exportações reagiriam às variações da volatilidade da taxa de câmbio tornou-se 

importante, pois permitiria aumentar o poder de previsibilidade do comércio 

internacional, especialmente, em momentos em que tal volatilidade se tornasse mais 

intensa, como em períodos inflacionários, crises financeiras mundiais, crises na balança 

de pagamentos, etc., como encontrados nos dias atuais a partir da crise americana de 

2008, pois desde esta crise, a taxa de câmbio de diversos países tem sofrido choques, os 

quais passaram a causar uma maior dispersão da taxa de câmbio.  

 

Diante do exposto, a questão que se coloca é, portanto, saber se esse 

aumento da volatilidade está associado ou a redução ou ao aumento das exportações 

cearenses. Para se alcançar tal objetivo, este trabalho irá averiguar os efeitos de longo e 

de curto prazo da volatilidade da taxa de câmbio sobre as exportações cearenses. Para a 

execução deste exercício, será empregada uma análise de cointegração de Johansen 

(1991), que buscará identificar os efeitos de longo prazo, bem como a estimação de 

funções impulso resposta, tendo como inovação a variável volatilidade da taxa de 

câmbio e como resposta a variável exportação, para realizar a análise de curto prazo. Os 

dados utilizados foram obtidos junto ao Banco Central do Brasil (BACEN) e abrangem 

o período de 2001 a 2012. 

 

Convém mencionar, que a escolha pelo Estado do Ceará se deve à tentativa 

de buscar identificar como os componentes de uma economia globalizada podem afetar 

ambientes regionais. Especificadamente, para esse Estado foram criadas políticas que 

visavam expandir as exportações, principalmente, de bens agrícolas. Portanto, este 

trabalho pode ajudar na melhor compreensão do impacto da taxa de câmbio sobre as 

exportações, facilitando, dessa maneira, a criação de políticas públicas destinadas à 

melhoria das exportações. Isso pode ser feito através da identificação dos impactos da 

volatilidade da taxa de câmbio sobre as exportações. Por exemplo, se em períodos de 

elevada volatilidade cambial ocorrerem uma redução no nível das exportações, então o 

governo pode lançar políticas anticíclicas nestes períodos. 

 

 

Além desta introdução, este trabalho é composto por mais cinco seções. Na 

próxima seção será apresentada uma revisão dos trabalhos que compõem a literatura 

sobre este assunto. Na terceira seção será realizada uma análise descritiva das variáveis, 
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com o fito de identificar padrões que permitam uma modelagem econométrica mais 

adequada. Em seguida será apresentada, formalmente, a metodologia econométrica 

empregada neste trabalho. A quinta e sexta seções apresentam, respectivamente, os 

resultados e as principais conclusões deste estudo.  

  



13 
 

 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Tanto nos trabalhos teóricos, como nos empíricos não existe um consenso 

sobre o verdadeiro impacto que a volatilidade da taxa de câmbio exerce sobre os 

componentes da balança comercial. Para verificar tal afirmação esta seção apresentará 

uma breve discussão sobre o problema, bem como alguns resultados empíricos 

verificados por alguns dos trabalhos que se propuseram ao estudo deste tema. 

 

A volatilidade da taxa de câmbio é vista como um elemento de incerteza 

pelos agentes econômicos. Dessa forma, como os contratos devem ser fechados antes de 

se conhecer a taxa de câmbio vigente, então, economias que apresentam uma alta 

volatilidade tenderiam a apresentar uma redução no seu volume de comércio, pois 

agentes aversos ao risco não estariam propensos a negociar em um ambiente com tal 

incerteza. Tal perspectiva é defendida por autores como Either (1973), Clark (1973) e 

Peree e Steinherr (1989), visto que, eles argumentam que a alta volatilidade aumenta o 

custo para agentes aversos ao risco, afetando negativamente o comércio internacional. 

 

É bem verdade que, na tentativa de reduzir o custo associado ao risco, 

operações de hedge
2
 podem ser realizadas. Todavia, conforme argumenta Arize (1994), 

muitos agentes econômicos não têm acesso a tais operações. Além disso, no caso de 

países emergentes e pobres, a situação piora devido às imperfeições no mercado futuro. 

 

Por outro lado, alguns autores, encabeçados por De Grauwe (1988), 

argumentam que a volatilidade de um preço altera o efeito substituição e o efeito renda 

pela demanda do bem, dessa forma o efeito negativo da volatilidade sobre a balança 

comercial depende da dominância, ou não, do efeito substituição sobre o efeito renda. 

Se o efeito substituição for maior que o efeito renda, então a volatilidade poderia afetar 

positivamente a balança comercial. A ideia é que se os exportadores são suficientemente 

aversos ao risco, um aumento da volatilidade aumentaria a expectativa da utilidade 

marginal da receita de exportação, o que aumentaria as exportações. 

 

                                                             
2
 Em finanças, chama-se cobertura (hedge, em inglês) ao instrumento que visa a proteger operações 

financeiras contra o risco de grandes variações de preço de determinado ativo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
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Mais recentemente, alguns autores como Dixit (1994), passaram a 

argumentar que a histerese poderia influenciar a balança comercial por meio da 

volatilidade da taxa de câmbio. Assim, à medida que a taxa de câmbio varia, aumenta a 

expectativa de maior variação e os agentes econômicos se antecipam aumentando as 

exportações. 

 

Diante desse debate teórico, alguns autores passaram a verificar, 

empiricamente, as ideias supracitadas. Utilizando estimadores de mínimos quadrados 

ordinários (MQO), para uma base de dados quadrimestral entre 1981 e 1984, para o 

comércio EUA-Alemanha, Akhtar e Hilton (1985) encontraram efeitos negativos da 

volatilidade sobre as exportações. Já Gotur (1985) usando base de dados e técnica 

econométrica similares, não encontrou evidências para um conjunto de países europeus. 

 

Koray e Lastpares (1989) utilizaram um modelo vetorial auto regressivo 

(VAR) aplicado a uma base de dados mensal entre 1961 e 1985 para os EUA e 

encontraram fraca evidência negativa do efeito da volatilidade sobre a balança 

comercial. Em outro trabalho, também utilizando um modelo VAR, com a mesma 

frequência nos dados para a economia americana os autores constataram também um 

fraco efeito negativo. 

 

A partir de um modelo GARCH-in mean e uma base de dados com 

frequência mensal, para os anos de 1973 a 1990, para os EUA, Kroner e Lastpares 

(1993) encontraram resultados ambíguos tanto para a magnitude como para o sinal do 

efeito da taxa de câmbio sobre a balança comercial. Já Mackenzie (1998) utilizou um 

modelo ARCH para a economia australiana e encontrou fortes indícios de que a 

volatilidade afeta positivamente a balança comercial. Mais recentemente, diversos 

autores também utilizaram a abordagem econométrica de modelagem da volatilidade, 

tais como, Hwang e Lee (2005), os quais utilizaram um GARCH-in mean e verificaram 

existir uma relação positiva entre a volatilidade da taxa de câmbio e o saldo da balança 

comercial e Lee e Saucier (2005) que, por sua vez, utilizaram os modelos ARCH e 

GARCH e encontraram uma relação negativa entre tais variáveis. 

 

Doganlar (2002) utilizou como metodologia econométrica o teste de 

cointegração de Engle-Granger (1988) e uma base de dados de 1980 a 1996 com 



15 
 

 
 

frequência mensal para os países da Ásia, onde verificou indícios de que haveria um 

efeito negativo entre a volatilidade da taxa de câmbio e o saldo da balança comercial. 

Utilizando a mesma metodologia de Doganlar (2002), Arize (2005) também encontrou 

efeitos negativos para os EUA. 

 

Diante do exposto, este trabalho, na tentativa de contribuir com o debate 

existente na literatura que aborda o relacionamento entre a volatilidade da taxa de 

câmbio e a balança comercial, utilizará a mesma metodologia dos trabalhos de Doganlar 

(2002) e Arize (2005) para verificar o comportamento de longo prazo entre estas 

variáveis. Além disso, este trabalho também fará uso das funções impulso resposta, para 

analisar de que maneira a taxa de câmbio afeta a balança comercial no curto prazo. Vale 

ressaltar que, este estudo ganha mais relevância por buscar explicar os efeitos externos 

sobre as economias regionais, particularmente, o impacto da volatilidade da taxa de 

câmbio sobre a balança comercial do Estado do Ceará. 
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3 ANÁLISE DESCRITIVA  

 

 

Nesta seção, será realizada uma análise descritiva das séries desvio-padrão 

da taxa de câmbio, a qual representa a volatilidade, e do volume das exportações 

cearenses no período de 2002 a 2012, com o objetivo de se resumir as principais 

características da amostra utilizada visando, desta forma, facilitar a modelagem 

econométrica, bem como ajudar a entender o fenômeno que envolve a relação entre a 

volatilidade da taxa de câmbio e as exportações do Estado do Ceará. A tabela 1 

apresenta as estatísticas descritivas das séries supracitadas. 

 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Utilizadas. 

Variáveis Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Exportações 120 791177.9 22434.37 38874 132766 

Desvio-Padrão da 

Taxa de Cambio 
120 2.849 0.864 1.431 4.702 

Fonte: Elaboração Própria a partir dos dados do BACEN. 

 

 

Como se observa, o Estado do Ceará arrecadou, em média, R$ 791177.9 

(em milhões) com as suas exportações. Apesar disso, nota-se que as exportações 

cearenses apresentaram uma considerável variabilidade no período considerado, onde 

tal fato pode ser observado tanto pela diferença entre o valor máximo e mínimo, como 

pelo valor do desvio-padrão desta variável. De acordo com Suliano e Lira (2010) tal 

indicativo pode ser um resultado do crescimento da participação de bens manufaturados 

nas exportações cearenses, os quais em 2000 representavam 40% das exportações 

cearenses, enquanto que em 2008, esse número cresceu para 51,2%. 

 

Apesar da significativa variabilidade apresentada, conforme verificado na 

tabela 1, constata-se que as exportações apresentaram intenso crescimento entre os anos 

de 2002 e 2012, onde tal fato pode ser verificado na figura 1, a qual apresenta a 

trajetória do volume das exportações cearenses neste período. De fato, pode-se verificar 

pelo gráfico, que houve um crescimento bastante significativo do valor das exportações 

do Estado do Ceará, o qual apresentou uma expansão da ordem de 103% entre 2002 e 

2012.  
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Gráfico 1 – Evolução das Exportações Cearenses entre os Anos de 2002 a 2012. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN 

 

O gráfico 2 apresenta a trajetória do Desvio-Padrão da taxa de câmbio entre 

2002 e 2012. 

 

Gráfico 2: Desvio Padrão da Taxa de Câmbio no Período de 2002 a 2012. 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN 
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De acordo com a figura 2, percebe-se que a volatilidade da taxa de câmbio, 

apresentou, no período analisado, uma intensa variabilidade. Isso pode ser resultado de 

como a crise financeira internacional afetou as expectativas sobre as variáveis 

econômicas, gerando, assim, uma maior volatilidade. Pela tabela 1, verifica-se que a 

média da volatilidade foi de 2.84, no entanto, esta variável apresentou picos de 4.70. 
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4 METODOLOGIA ECONOMÉTRICA 

 

 

Granger e Newbold (1974) ao investigarem o relacionamento entre séries 

temporais não estacionárias constataram que a estimação por mínimos quadrados 

ordinários (MQO) algumas vezes geravam resultados espúrios, isto é, o relacionamento 

embora satisfatório não apresentava aparente causalidade (BUENO, 2011).  

 

A partir dessas observações, Engle-Granger (1988) propuseram o conceito 

de cointegração entre duas variáveis. Segundo tais autores, duas séries temporais         

seriam cointegradas se apresentassem as seguintes características: ambas seriam 

integradas de mesma ordem, isto é, seria necessário o mesmo número de defasagens 

para torná-las estacionárias e existe um relacionamento linear estacionário entre as 

variáveis, ou seja, existe um vetor           tal que: 

 

                                                                                                                        (1)  

 

Diante de tal constatação, Engle e Granger (1988) propuseram um teste de 

cointegração. Basicamente, esse teste busca investigar a estacionariedade dos resíduos 

do modelo estimado (1). Os autores utilizam então o teste de estacionariedade de 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF), o qual tem como hipótese nula a presença de raiz 

unitária, ou seja, a não estacionariedade das séries. Portanto, uma vez rejeitada a 

hipótese nula do teste ADF, confirma-se a presença de cointegração. 

 

Todavia, a abordagem de Engle e Granger (1988) apresenta algumas 

limitações, como por exemplo, o teste requer dois estágios, não possibilita a utilização 

de testes para diversos vetores de cointegração em mais de duas variáveis e não permite 

restrições de parâmetros no vetor de cointegração (LUTKEPOHL, 2005). 

 

Dessa forma, o presente trabalho faz a opção pelo teste de cointegração de 

Johansen (1991). Em essência, o método desenvolvido por Johansen utiliza dois testes 

de razão de máxima verossimilhança (LR-Tests), estatística do traço e do máximo 

autovalor, para avaliar a presença de vetores de cointegração em séries não 

estacionárias. Considere o seguinte modelo vetorial em que    é um vetor    . 
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Em que:               são matrizes de coeficientes       e    é um vetor 

de erros do tipo ruído branco de ordem      . Pode-se, através de uma simples 

reparametrização, obter o vetor de correção de erros, dado por: 

 

       ∑  

   

   

                                                                                                               

 

O vetor de correção de erros (VEC) é assim chamado, pois variações em    

são explicadas por dois componentes: um de curto prazo e um de longo prazo. Dessa 

forma, o teste de cointegração de Johansen (1991) consiste em tentar definir o posto da 

matriz  . Isso porque, se   tiver posto nulo, qualquer combinação linear de    terá raiz 

unitária e, portanto, não há nenhum vetor de cointegração. Por outro lado, se   tiver 

posto pleno, então todas as variáveis de    são estacionárias, não fazendo sentido a 

aplicação da cointegração. Por fim, se o posto   tiver entre tais extremos haverá 

cointegração de acordo com o valor do posto. 

 

Assim, Johansen (1991) utiliza os autovalores estimados da matriz   para 

identificar seu posto, através de dois testes:  

 

a) O teste do traço:          ∑        ̂  
 
     , onde  ̂i são os 

autovalores estimados e   é o número de possíveis vetores de 

cointegração. 

 

b)  O teste do máximo autovalor:            ̂     

 

Dessa forma, os seguintes passos serão seguidos: 

 

1. Será verificada a ordem de integração das variáveis volatilidade da taxa 

de câmbio e exportações cearenses, ambas logaritmizadas. 
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2. Constando-se que são integradas de ordem 1, I(1), então estima-se um 

modelo VEC contendo as variáveis de interesse. 

 

3. A partir do VEC estimado obtêm-se os vetores de cointegração de 

Johansen através do teste do traço e do máximo autovalor. 

 

4. Estimam-se as funções de Impulso Resposta, em que será identificada a 

resposta sobre as exportações a um choque na volatilidade da taxa de 

câmbio. 

 

A abordagem de cointegração tem por objetivo verificar o relacionamento 

de longo prazo entre as variáveis. Assim, as funções impulso resposta mensuram o 

efeito, no curto prazo, em uma variável devido a um choque ocorrido em outra 

(GUJARATI, 2010). Dessa forma, é possível identificar qual o efeito de curto prazo 

devido a um aumento da volatilidade da taxa de câmbio sobre o quantum exportado. 

Cabe ressaltar que o modelo VEC é especificado através de critérios de Informação de 

Schwartz. 

 

Diante do exposto, a partir da utilização de tais abordagens espera-se captar 

tanto o efeito de curto quanto de longo prazo da volatilidade da taxa de câmbio sobre as 

exportações cearenses. 
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5 RESULTADOS 

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados das estimações obtidas pelos 

métodos especificados anteriormente. Inicialmente, apresentam-se na tabela 2 os 

resultados do teste ADF, o qual foi realizado para verificar a presença, ou não, de raiz 

unitária.  

 

Tabela 2 – Resultados do Teste de Dickey-Fuller Aumentado. 
 

Variáveis 

 

Variáveis em Nível 

 

Variáveis em 1ª Diferença 

τt τµ Τ τt τµ Τ 

Dpe -1,79 -1,10 -1,10 −18,73 −18,745 −18,80 

X -2,36 -1,34 -1,34 −9,56   −9,59 −9,50 

Y -2,17 1,23 1,23 −7,54  −10,62  −10,65 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 

Nota: Valores em negrito significantes a 5%. 

 

 

Segundo os resultados contidos na tabela 2 o teste ADF mostrou que as 

séries, desvio-padrão da taxa de câmbio (Dpe) e volume das exportações (X) e do PIB 

(Y), são não estacionárias em nível, no entanto, o referido teste não rejeitou a hipótese 

nula quando tais variáveis são consideradas em primeira diferença, indicando, portanto 

que as variáveis utilizadas no modelo são todas integradas de ordem 1 (I(1)), isto é, são 

estacionárias em primeira diferença. Com isso, é possível estimar o modelo VEC para 

verificar o efeito de longo prazo entre as variáveis que mensuram o impacto que a 

volatilidade da taxa de câmbio exerce sobre as exportações cearenses. Convém 

mencionar que na estimação do VEC foi incluída a variável Produto dos EUA (Y*) para 

captar o impacto do setor externo sobre as exportações cearenses. 

 

Tabela 3 - Teste de cointegração de Johansen 

Posto LL 
Máximo 

Autovalor 

Estatística do 

Traço 

Valor Crítico 

(5%) 

0 -1789.26  58.66 34.91 

1 -1788.53 0.31973 11.36* 19.96 

2 -1785.78 0.07738 3.65 9.42 

3 -1796.07 0.02848   

Vetor de Conitegração 
ln e ln Y* ln Y Constante Amostra 

-0,2008 0,356 0,366 4.36 2002/01      

2012/12 (4,12) (1,49) (2,91)  
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 
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De acordo com a tabela 03, verifica-se que as variáveis apresentam apenas 

um vetor de cointegração. Esse resultado indica que existe uma relação de longo prazo 

negativa entre as exportações e a volatilidade da taxa de câmbio. Ou seja, um aumento 

da volatilidade da taxa de câmbio, seja por condicionantes domésticos seja por cenários 

internacionais adversos, provoca, no longo prazo, uma redução das exportações 

cearenses. Tal fato está em acordo com a corrente de pensamento, discutida na revisão 

de literatura, a qual afirma que a volatilidade da taxa de câmbio, por representar uma 

medida do grau de risco da realização da exportação, diminui os incentivos a exportação 

de agentes aversos ao risco. Ou seja, quanto maior a volatilidade da taxa de câmbio, 

menos incentivados estarão os agentes econômicos aversos ao risco a exportar. 

 

Outra questão importante se refere aos efeitos de curto prazo da volatilidade 

da taxa de câmbio sobre as exportações cearenses. Uma vez que todas as variáveis se 

mostraram não estacionarias em nível e estacionárias em primeira diferença, foi 

necessário estimar um VEC em primeira diferença. Tal modificação afeta a 

interpretação dos resultados, uma vez que, agora, trata-se de taxa de crescimento das 

variáveis utilizadas. 

 

Gráfico 3 – Impulso Resposta 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do BACEN. 

 

A partir da estimação do VEC obteve-se o gráfico da função impulso 

resposta, o qual indica de que maneira a taxa de crescimento das exportações cearenses 

responde a um impulso de 1% na volatilidade da taxa de câmbio. Como pode ser 

constatado no gráfico 3, tal impulso ocasiona num primeiro momento uma elevação das 

exportações em pouco menos que 0,5%, mas, logo em seguida há uma queda de, 

também, pouco menos que 0,5% sobre as exportações e por fim, o mesmo se estabiliza. 

 

O que se conclui desse resultado é que, para que haja um impacto 

significativo no curto prazo sobre as exportações é necessário que a taxa de crescimento 

da volatilidade da taxa de câmbio sofra grandes choques. Pode-se inferir, então, que 

uma política de controle da volatilidade da taxa de câmbio, através regimes de bandas 

cambiais pode reduzir, no curto prazo, os efeitos da variabilidade da taxa de câmbio 

sobre as exportações cearenses. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Conforme verificado nos trabalhos mencionados na revisão de literatura, 

não há consenso sobre como a volatilidade da taxa de câmbio impacta sobre o nível de 

exportações de uma determinada região. Alguns autores afirmam que essa volatilidade 

pode impedir a execução de contratos para agentes aversos ao risco, enquanto que, a 

outra corrente de pensamento afirma que tal volatilidade pode incentivar a busca por 

ganhos temporários. 

 

Diante desse debate, o presente trabalho buscou investigar de que maneira a 

volatilidade da taxa de câmbio impacta sobre as exportações cearenses, tanto no curto 

como no longo prazo. Para se alcançar tal objetivo foi estimado um modelo vetorial 

auto-regressivo, e a partir deste obteve-se as funções impulso resposta para a análise de 

curto prazo. Já para a análise de longo prazo utilizou-se o teste de cointegração de 

Johansen (1991). A base de dados utilizada neste estudo foi obtida junto ao BACEN e 

teve frequência mensal abrangendo o período de 2002 a 2012. 

 

A partir do teste de cointegração de Johansen (1991) foi constatado que há 

uma relação de longo prazo entre as variáveis de volatilidade de taxa de câmbio e 

exportações cearenses. Além disso, no longo prazo, a volatilidade ocasiona uma 

diminuição das exportações cearenses. Tal fato está em acordo com a literatura teórica 

que afirma que a volatilidade da taxa de câmbio comporta-se como uma medida do risco 

sobre a realização de exportações.  

 

Quanto à análise de curto prazo as funções impulso resposta mostram que as 

variações na taxa de crescimento da volatilidade da taxa de câmbio têm efeitos 

pequenos sobre a taxa de crescimento das exportações cearenses. Isso indica que é 

necessário um grande choque na volatilidade da taxa de câmbio para que essa afete 

significantemente as exportações cearenses.  

 

Dessa forma, recomenda-se em termos de políticas cambiais certo controle 

da volatilidade da taxa de câmbio, visto que, países emergentes, como é o caso do 

Brasil, sofrem mais fortemente os impactos devido a variações nos cenários 
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internacionais. Por isso, tendo em vista um maior incentivo das exportações nacionais,  

em particular as cearenses, é necessário uma política cambial que minimize os efeitos de 

tais choques externos sobre a volatilidade da taxa de câmbio.  
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