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RESUMO 

Este trabalho analisa o mercado nacional de café arábica e suas relações 
imcrnas e com o mercaao giODai, através da relação de preços. Estimou-se pela 
metodologia VEC a existência da transferência de preços entre a opção de café 
futuro americana e a brasileira, além da transferência de preços pagos aos 
produtores mineiros, paulistas e paranaenses. Foram realizados testes de raiz 
unitária, causalidade de Grangers testes de co-integração, decomposição da 
variância, função de reposta a choques e o parâmetro Ç3 Também foram 
avaliadas as margens de comercialização e realizada uma regressão com os 
seus principais componentes. Os resultados da integração internacional foram 
que apenas o Brasil causa os E.U.A., e isso mostra que não se trata de um 
mercado perfeitamente integrado. Nas integrações estaduais apenas ocorreu bi-
causalidade entre Minas Gerais e São Paulo e São Paulo e Paraná, e 
causalidade de Paraná e Minas, mas não o inverso. Mostrando internamente 
temos um mercado eficiente. As margens de comercialização mostraram que o 
setor mais beneficiado na cadeia produtiva do café foi o setor atacadista que fica 
com a maior parte da renda, e que com aumentos nos custos de produção 
diminuem as margens do varejo. 

x 
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1 I N T R O D U Ç Ã O 

O café arábica é uma cultura tradicional do Brasil, sendo que no período 

da primeira República foi a principal fonte de divisas externas. Apesar de perder 

importância relativa, a cultura continua sendo um importante segmento da 

agricultura brasileira, gerando divisas e empregando um enorme número de 

pessoas. O processo de liberalização da economia nos anos 1990 gerou uma 

grande inserção dos mercados brasileiros aos competitivos mercados globais. 

Com o café não foi diferente, sendo que essa liberalização alterou todos os 

segmentos da economia, integrando-os e tornando-os mais interdependentes. O 

resultado desse processo é que os mercados devem ficar cada vez mais 

integrados, tanto regional como internacionalmente. 

A integração ocorre quando as operações de arbitragem entre os 

mercados ocorrem de forma tão intensa e tão rápida que os mercados nunca 

permanecem com preços diferentes, jamais ficando um mercado com a 

mercadoria apreciada ou depreciada. 

Por isso, é importante verificar se o mercado é integrado ou não para 

determinar políticas reguladoras e para a tomada de decisão por parte de seus 

agentes. Outra medida importante para determinar políticas para o setor é a 

análise das margens de comercialização, que informam a respeito de quem está 

se apropriando dos lucros do segmento e sobre a importância dos custos de 

"fora da porteira" sobre os preços finais do produto. Sendo o Brasil o maior 

produtor mundial de café, é muito clara a importância desse estudo para o 

agronegócio e para a economia brasileira como um todo. 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o mercado de café visando 

descobrir se ele pode ser considerado um mercado integrado global e 

regionalmente e se a alteração dos preços nos mercados mundiais ou regionais 

irá repercutir nos preços pagos aos produtores. Para responder a essa 

indagação, o estudo foi subdividido em três análises realizadas: a integração do 

mercado nacional com o internacional, baseando-se na integração entre as 

bolsas de mercadorias brasileira e americana (BM&F e NYBoT, 

respectivamente); a integração interna entre os maiores estados produtores de 

café arábica do país (Minas Gerais, São Paulo e Paraná), verificando se esses 
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se relacionam a longo prazo; e as margens de comercialização no atacado e no 

varejo e a caracterização dos principais determinantes das mesmas. 

A monografia foi dividida em cinco capítulos. O segundo capítulo se refere 

à cadeia produtiva e sua importância econômica para o Brasil, numa uma síntese 

da estrutura produtiva e seus principais agentes. Adicionalmente, este capítulo 

contempla o mercado mundial, abarcando os principais exportadores e 

importadores, além de informações sobre a reexportação de café já pronto para 

consumo, assim como o mercado nacional com a divisão espacial da produção e 

históricos sobre a produção e consumo do produto. 

O terceiro capítulo trata das referências da base teórica que é o pilar do 

pensamento econômico sobre qual a monografia é sustentada: a Lei do Preço 

Único. Está também descrita a teoria sobre comercialização agrícola, importante 

para a distinção sobre qual agente ou custo fica parte da renda do café. 

O quarto capítulo é a parte referente à metodologia utilizada para realizar 

esse estudo. Contempla o material de pesquisa, os dados sobre os quais foram 

realizados os estudos econométricos e os procedimentos utilizados para os 

testes. 

No quinto capítulo, são discutidos os resultados dos testes econométricos, 

com seus significados econômicos sobre a causalidade internacional, a 

integração entre os estados e as margens de comercialização. 

Na última parte, tem-se as principais conclusões e recomendações de 

novos estudos. 
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2 C A D E I A P R O D U T I V A DO C A F É A R Á B I C A 

Com seu passado histórico, de maior produtor de café no inicio do século 

(84,4% na década de 20),o Brasil passou por várias crises e expansões da 

cultura pelo século, e acabou diminuindo sua importância relativa como produtor 

cafeeiro (33,7% na safra 04/05). Porém sua vocação de produtor o manteve 

como o maior exportador de café do mundo, além de se destacar como o maior 

produtor mundial de café e grande consumidor. Com uma produção de 38,264 

milhões sacas (em sacas de 60kg.) na safra de 2004/05, o Brasil continua com 

uma larga vantagem como o maior produtor de café.1. O Brasil continua sendo o 

maior exportador, tendo exportado 24.852 mil sacas para safra 2003/04, 

conforme a OIC. O consumo interno pode ser medido pela diferença entre a 

produção e as exportações. O Brasil este o segundo maior consumidor do 

mundo, com o consumo de 13.200 sacas na safra 2004/05, conforme a OIC, 

atrás apenas dos EUA. 

Além da preferência nacional pelo grão, seu consumo é muito difundido 

entre os países ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, maiores 

importadores de café arábica mundial com o consumo de 19,41 milhões de 

sacas de café no período da safra 2004/05. Somando ao fato de o Brasil ser o 

maior exportador e os EUA serem os maiores importadores de café, o tipo de 

café também é algo que aproxima ambos. O café do tipo arábica é o café mais 

difundido nesses dois países. 

O Brasil exporta pouco menos de 2/3 da sua produção, e 

conseqüentemente é de se esperar que o mercado externo tenha importância 

para o preço pago ao produtor aqui no país. Assim, os preços externos seriam 

importantes para o preço doméstico. Eles influenciam o equilíbrio da oferta e 

demanda, pressionando os valores pagos pelos consumidores nacionais. 

Embora tenha sua importância diminuída ao longo do tempo, o café ainda é uma 

das principais culturas do agronegócio brasileiro. 

1 Um novo concorrente está na segunda posição, o Vietnã com 15 milhões de sacas na safra 

04/05, segundo a ICO (Internacional Coffee Organization) 
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Nos estados brasileiros, segundo o IBGE (2000),Minas Gerais, Espírito 

Santo, São Paulo e Paraná são os estados que mais produzem café no Brasil. 

Entre esses, Minas Gerais, São Paulo e Paraná se destacam como os maiores 

produtores de café arábica, e o Espírito Santo como o maior produtor de café 

conillon, também conhecido como "robusta". Sendo o café arábica o principal tipo 

de café produzido, exportado e consumido no Brasil. Segundo o IBC (Instituto 

Brasileiro do Café), por características próprias das variedades, é possível 

entender sobre sua disposição sobre o território nacional. O cafeeiro arábica 

(coffea arábica) é uma espécie nativa do clima tropical de altitude, mas resistente 

e adaptada ao clima tropical. Nativa da Etiópia, onde é uma mata nativa de uma 

faixa de altitude entre 2.000 e 1.000 metros acima do nível do mar, e sua 

temperatura ótima fica na faixa dos 16,5° e entre 22,5° Celsius. 

Diferentemente a espécie coffea canephora, o café robusta, é de clima 

quente e úmido, originário das terras baixas da Bacia do Congo. Com 

características diferentes do arábica é mais propício a regiões litorâneas e em 

planícies de regiões úmidas, tem uma tolerância maior ao calor com sua 

temperatura ideal entre 22° e 26° Celsius. Apesar de não ser o foco, nem a 

pretensão desse estudo levantar os motivos da determinação das áreas de 

cafezais, pode-se ter uma primeira idéia do motivo de na região de altitude de 

Minas Gerais encontrar-se o arábica, e na região mais litorânea como do estado 

do Espírito Santo, o robusta. 

2.5 ESTRUTURA PRODUTIVA 

O café é uma cultura perene, com uso intensivo de mão de obra na época 

da colheita. Para sua viabilidade são necessários inúmeros serviços, insumos e 

maquinários, e para sua comercialização e consumo são necessários uma 

intrincada rede de serviços e indústria de transformação. 

A indústria de defensivos agrícolas e fertilizantes tem o café como um 

importante segmento, pois, além de ser uma cultura de grande porte no Brasil, 

ela também necessita de soluções próprias e únicas para a lavoura. Tem 

necessidade de uma série de adubos, fertilizantes, fungicidas, herbicidas, 

demais defensivos agrícolas e toda sorte de produtos químicos. Com relação ao 



maquinário também, pois além de máquinas genéricas para o terreno e a lida no 

campo, próprio para seu cultivo, há necessidades adicionais tais como: 

colheitadeiras, e para o preparo: secadores, descascadores de café entre outros. 

Efeito que gera um multiplicador de riquezas para toda a economia nacional. 

Para uma melhor compreensão tem-se a figura 1 apresentada abaixo, que 

mostra a cadeia produtiva e seus "backward" e "forward - linkages", com os 

fornecedores de insumos agrícolas e industriais, além de equipamentos. Tem-se 

cafeicultor como produtor primário, produzindo o café arábica, robusta (os 

produtores de commodities) e o café gourmet. Estes podem vender o café em 

coco verde ou seco, podendo vender para as cooperativas, maquinistas 

(empresas que secam café), torrefadoras, empresas que industrializam o café e 

podendo também vender para os exportadores. As cooperativas entram em 

todos os segmentos do beneficiamento do café, desde a secagem até a 

produção do café solúvel e do moído, vendendo para exportadores ou 

diretamente no mercado internacional. 

FIGURA 1 - APRESENTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ 
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Como é possível perceber na figura 1, temos que os estáqios finais da 

cadeia produtiva são os compradores internacionais e o varejo nacional. O varejo 

é dividido em supermercados ou auto-atendimento, os pequenos varejos e as 

lojas de alimentos (como bares, restaurantes e cafés), tanto especializadas no 

café como restaurantes de forma geral. 

Os produtores acabam vendendo a maior parte de seus produtos para as 

cooperativas, e uma parte menor para as empresas privadas que atuam nesse 

segmento. Assim, o chamado café em coco 2 acaba sendo passado para as 

empresas que irão fazer o primeiro processamento (secagem, descascamento, 

e t c ), passando o café a ser beneficiado. Essas empresas podem vender o café 

beneficiado ou fazer elas mesmas o segundo processo. No segmento da 

torrefação e moagem, as empresas privadas, nacionais e internacionais são bem 

mais representativas. Nesse segundo processo aparecem as empresas que 

compram, para transformar no café solúvel e as redes de varejo que tem o café 

como uma de suas atividades principais. Interessante ilustrar que a grande parte 

do café exportado pelo Brasil é do tipo beneficiado, porém não torrado e moído, 

e uma mínima parte já embarca como solúvel. 

2.5.1 Rendimentos do Café 

No processo produtivo de produtos agrícolas temos perdas e restos 

(borras) em todos os estágios do beneficiamento e do transporte. No Brasil, os 

custos em perdas em transporte são altos e rotineiramente aparecem na grande 

mídia. Porém não foram quantificados para o caso específico do café arábica. Na 

parte de beneficiamento do café, descascamento e torrefação, temos que em 

média a cada um saco de 40 litros de café em coco se transformam em 20kg. de 

café beneficiado, ou também como é conhecido 20 kg renda. Como retrata 

GUIMARÃES e CANZIANI (2005), "(...) surge a conhecida regra de três pra um, 

ou seja, são necessárias três sacas de café em coco (de 40 litros) para uma 

saca de café beneficiado (60kg.).". Como os mesmos autores explicam, o 

produtor, após retirar o café da secagem ao sol, acondicionam-no o mesmo em 

2 Primeira forma de comercialização do café, sem nenhum beneficiamento. 
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sacos de 40 litros que, dependendo das condições da planta e climáticas, tem 

entre 17 e 23 quilos renda. 

2.5.2 Fluxo de Produção e Comercialização. 

A partir do fluxo da produção apresentado no na figura 1 com os dados 

referentes ao ano de 2002 foi montado um fluxo com as porcentagens da 

produção e comercialização. As porcentagens são em relação ao volume total 

comercializado no Brasil no ano de 2002. Observado na figura 2. 

FIGURA 2 - FLUXO DE PRODUÇÃO E COMÉRCIO EM 2002 

PRODUTOR 
Estoque inicial (33.700) 

(11 400) Arábica 68.3% (23 000) 
Robusta 31,7% (10.700) 

Estoque final 
(9.790) 

Cooperativas 
23.4% (8.248) 

I 
Volume comercializado na safra 100% (35.310) 

Exportação em grão 
55.7% (19.667) 

Arábica 94,2% (18.526) 

Robusta 5.8% (1.141) 

Industrialização 44,3% (15.643) 

Torrefação 
36.5% (12.887) 

Café solúvel 
7,8% (2.756) 

Exportação de solúvel 
6,6% (2 343) 

Redes médias de supermercado I 
8,76% (3.094) I 

Mercado de Varejo (torrado e solúvel) 37,7% (13.300) 

Grandes redes de supermercado 
7,67% (2.707) 

Pequenos varejos 
7,50% (2.647) 

Supermercados locais 
7,03% (2.482) 

Cafeterias e padarias 
2,66% (934) 

Cestas básicas e 
concorrências públicas 

1,32% (466) 

Outros 
2,74% (967) 

FONTE: GUIMARÃES E CANZIANI (2005). 

Na figura 2 temos uma fácil visualização de que a maior parte do café 

quando sai da fazenda vai direto para o mercado externo (55,7%). A parte que 

fica no mercado doméstico é em grande parte torrada e moída (36,5%), ou seja, 

para ser consumida "em pó". A parte que é transformada em solúvel é exportada 

uma grande parcela (6,6%), ficando uma pequena quantidade (1,2%). Podendo 



ser explicado Dela Douca tradição em consumir esse Droduto de ráüido o r e — 

sendo mais apreciado o produto mais "natural" que é mais demorado para se 

preparar. Já na parte do varejo, temos que o porte da cadeia varejista não influi 

muito na sua participação no total comercializado. As grandes redes só 

comercializam 7,67%, enquanto as redes médias, 8,76%, os supermercados 

locais, 7,03%, e os pequenos varejos, 7,50%. 

Na figura 2 fica mais fácil entender a intrincada rede de comercialização 

do café. A mesma mostra que no mercado interno a principal forma de consumo 

é do café torrado, e não solúvel, e que nossas exportações são principalmente 

da primeira fase de processamento. 

2.6MERCADO MUNDIAL 

O mercado do café é um mercado globalizado, sendo ele uma 

"commodity"3 produzida no mundo inteiro, mais precisamente na parte tropical do 

mundo. Segundo a ICO (Internacional Coffee Organization), no ano de 2005 

foram produzidos 107 milhões de sacas de café no mundo, sendo que o Brasil 

produziu 32 mi. de sacas ou 30,5 % do total. Os demais países produtores, 

também como o Brasil, estão na zona tropical do globo. Percebe-se que o 

produto é majoritariamente produzido em apenas três países: Brasil, Colômbia e 

Vietnã, conforme tabela 1. 

TABELA 1 - 1 0 MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS EM 2005  

País Produção (mil sacas) Porcentagem do produzido no muna-
Brasil 32.944 30.51% 
Colômbia 11.900 11,02% 
Vietnã 11.000 10,19% 
Indonésia 7.654 7,09% 
índia 4.630 4,29% 
Etiópia 4.500 4,17% 
México 4.000 3,70% 
Guatemala 3.675 3,40% 
Uganda 2.366 2,19% 
Costa do Marfim 2.171 2 ,01% 
FONTE: ICO 

3 Mercadoria com grande número de produtores e consumidores, com produção bem distribuída 

geograficamente e sem grandes especificações ou ganhos como marcas reconhecidas. Sendo 

normalmente produtos agrícolas e metais, que podem ser trocadas pelas mesmas mercadorias 

sem diferença. 
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Nota-se que apesar do Brasil ser um grande produtor, tem perdido 

participação no total produzido no mundo, já que a produção na década de 20, a 

época de ouro dos cafeicultores, do século passado foi de mais de 80% do total 

produzido no mundo, caindo para 30% em 2005 (tabela 2). 

TABELA 2 - PRODUÇÃO BRASILEIRA E MUNDIAL ENTRE 1900- 2005 
Período Mundo (mil sacas) Brasil (mil sacas) Participação (%) 
1900 15.100 12.069 79,9% 
1910 14.350 10.653 74,2% 
1920 20.290 17.116 84.4% 
1930 25.230 17.652 70,0% 
1940 26.500 15.797 59,6% 
1950 31.300 16.754 53,5% 
1960 67.585 25.370 37.5% 
1980 72.317 19.370 26,8% 
1990 90.724 26.515 29,2% 
2000 97.495 26.361 27.0% 
2001 112.679 32.005 28.4% 
2002 109.675 33.743 30,8% 
2003 121.936 48.480 39,8% 
2004 103.399 28.820 27,9% 
2005 107.986 32.944 30,5% 
FONTE: ICO 

Conforme foi colocado anteriormente, a posição geográfica dos países 

produtores fica na faixa central do planeta, na zona equatorial e tropical. Como 

pode-se perceber pelos maiores produtores, ficando na América Latina, na África 

e Ásia das monções4 (figura 3). 

4 Área da Ásia no Oceano Índico em que acontece a temporada de chuvas conhecida como 

monções. 
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FIGURA 3 - PAÍSES PRODUTORES DE CAFÉ NO MUNDO EM 2002 (EM MIL SACAS) 

FONTE: GUIMARÃES E CANZIANI (2005) 

O café é uma bebida extremamente difundida na cultura ocidental e das 

culturas do Norte da África e do Oriente Médio, sendo consumido há muitos 

séculos, também sendo muito tradicional nas culturas Persa e Arábica. Porém, é 

no mundo ocidental que ele é mais consumido, nos países de alta renda per 

capita. Dos 88 milhões de sacas exportadas no ano de 2005, tem-se que a União 

Européia importou 58,51 mi. sacas, ou seja, 65,8% de todo café transacionado 

no comércio mundial (ICO, 2005), conforme a tabela 4. 

TABELA 4 - 1 0 MAIORES IMPORTADORES DO MUNDO EM 2005 

País Importação (em mil sacas) 
EUA 21.652.110 
Alemanha 16.509.363 
Itália 6.713.693 
Japão 6.624.881 
França 5.767.561 
Espanha 4.193.738 
Bélgica 3.838.755 
Reino Unido 3.665.340 
Holanda 3.068.816 
Polônia 2.938.103 
FONTE: ICO 
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Apesar de grandes consumidores da bebida, os países europeus também 

têm grandes indústrias de beneficiamento do café e transformação no café 

solúvel. São grandes empresas dos países importadores, como, por exemplo, a 

Melitta e a Nestlé, que industrializam o café e não as empresas dos países 

produtores. 

Todos os maiores consumidores estão localizados nas áreas temperadas 

do globo. Fora da Europa estão apenas os EUA que são os maiores 

importadores individualmente e o Japão, único país asiático nesta lista de 

classificação (figura 4). 

FIGURA 4 - PAÍSES IMPORTADORES DE CAFÉ NO MUNDO EM 2002 (EM MIL SACAS) 

FONTE: GUIMARÃES E CANZIANI (2005) 

2.7MERCADO NACIONAL 

A produção nacional de café está sofrendo algumas modificações quanto 

aos principais produtores e produtos. A espécie mais comum nos cafezais foi ,e 

continua sendo, o café arábica, porém nos últimos anos vemos um crescimento 

do robusta, com uma maior participação no total produzido, conforme o gráfico 1. 
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GRÁFICO 1 - PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ (EM MIL SACAS) 
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ARÁBICA -ROBUSTA 
FONTE: CONAB 

Alem dessa modificação, temos também uma diversificação dos estados 

produtores. Estados que antes não tinham produção agora começam a ter peso 

no montante geral. Membros da Federação como Rondônia, na Floresta 

Amazônica, agora produzem esse produto tão típico do Centro- Sul do Brasil, ou 

nota-se a Bahia se tornando um grande produtor, conforme tabelas 5 e 6. 

TABELA 5 - PRODUÇÃO DE ARÁBICA POR ESTADO (EM MIL SACAS) 
Estados 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Bahia 650 700 900 1.700 1.750 1.410 1.877 1.708 
Espírito Santo 2.080 1.790 2.200 1.900 2.500 1.600 2.295 2.121 
Mato Grosso 45 60 30 30 40 
Minas Gerais: 20.290 13.860 15.900 12.700 25.100 12.020 18.747 14.622 
Pará 
Paraná 2.079 2.370 1.900 540 2.340 1.970 2.526 1.425 
Rio de Janeiro 150 240 120 250 307 
Rondônia 20 10 10 
São Paulo 4.558 3.820 3.600 3.050 5.800 2.810 5.265 2.908 
Outros 280 200 200 50 160 120 120 130 

FONTE: CONAB 

TABELA 6 - PRODUÇÃO DE ROBUSTA POR ESTADO (EM MIL SACAS) 
Estado 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bahia 190 200 300 492 550 370 402 400 
Espírito Santo 3.040 2.690 4.500 4.900 6.825 5.010 4.500 6.119 
Mato Grosso 310 430 400 280 310 
Minas Gerais: 60 40 40 40 30 30 30 
Pará 250 310 220 220 340 
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Paraná 
Rio de Janeiro 10 15 10 10 10 
Rondônia 1.180 1.290 1.390 1.910 2.100 2.500 1.760 1.777 
São Paulo 
Outros 120 200 200 90 260 200 355 210 

FONTE: CONAB 

Segundo o DERAL 5, o Paraná que já foi o grande produtor brasileiro na 

década de 50 e 60 e tinha níveis de produção de mais de 40% de toda a 

produção nacional da planta. Neste período chegou mesmo a produzir mais da 

metade, aproximadamente 57%, de toda a produção nacional. Nos últimos anos 

o Estado produziu apenas na safra de 2003, 4,8% do total, enquanto em 2004, 

4,3%, e em 2005 continuou com 4,3%. Já estados com produção mais recente 

podemos citar Rondônia em 2003 cuja participação foi de 6 , 1 % em 2004, 3% e 

em 2005, 5,4%, mostrando a força desse novo produtor em novas áreas. 

Como mostram os dados acima, áreas novas de produção estão se 

formando enquanto as áreas mais antigas estão se degradando. Podemos 

perceber que os locais mais tradicionais estão perdendo espaço para as novas 

localidades, e seu cultivo está se tornando mais espalhado e em áreas 

diversificadas. 

Na figura 5 podemos perceber que existe um área central de produção, 

um corredor produtor, que vai do norte do Paraná até o sul da Bahia passando 

por São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Fora dessa região central existem 

municípios produtores na parte ocidental da Amazônia, especialmente Pará e 

Rondônia. Observa-se nesse mapa que essa é uma cultura bem concentrada e 

que não é homogeneamente distribuída pelo País. 

5 Departamento de Economia Rural órgão vinculado à Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

do Paraná 
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FIGURA 5 - PRODUÇÃO DE CAFÉ EM COCO POR MUNICÍPIOS EM 2001 (EM TON.) 

De A t é Cor 
0 3.105 
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FONTE: GUIMARÃES e CANZIANI (2005) 

Segundo os dados de GUIMARÃES e CANZIANI (2005), nos últimos 50 

anos ocorreu uma progressiva diminuição da área cultivada. Com uma visão de 

longo prazo é observável que a tendência da área total de produção é de 

redução. Depois do auge na década de 50, com mais de quatro milhões de 

hectares, a área total se reduziu a praticamente dois milhões nos anos 70. 

Porém, a cultura se restaurou e ficou oscilando entre três e dois milhões de 

hectares anualmente. 

O consumo de café no mercado interno tem aumentado nos últimos anos. 

Segundo a ABIC (Associação Brasileira das Industrias de Café), a produção de 

café torrado cresceu de 303 milhões de toneladas, em 1995, para 422 mi. em 

2005. Sendo este café exclusivamente para consumo interno, já que, como 

mostra a gráfico 2, seus produtos não são exportados. 
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GRÁFICO 2 - PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ TORRADO (EM MIL TON.) 
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FONTE: ABIC 

O consumo per capita também vem crescendo, pois conforme o gráfico 3, 

o consumo de café torrado vem crescendo a uma média aritmética de 2,8% ao 

ano de 1995 até 2005. 

GRÁFICO 3 - CONSUMO PER CAPITA NO BRASIL (KG POR PESSOA/ ANO) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Kg Café Verde Kg Café Torrado 

FONTE: ABIC 

A indústria cafeeira tenta aumentar o consumo per capita com 

campanhas de esclarecimento sobre os benefícios do café pra saúde e atrelar 

sua imagem com uma vida com mais disposição. 
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2.8EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 

As exportações brasileiras de café, como já foram relatadas anteriormente 

são principalmente de café do tipo coco verde e arábica, porém existe uma 

exportação do café solúvel, sendo este com maior valor agregado (tabela 7). 

TABELA 7 - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM VALORES 1995 - 2005 
ANO CAFÉ VERDE (em mil R$) CAFÉ SOLÚVEL (em mil R$) 
1995 1.943.870 477.501 
1996 1.688.269 400.888 
1997 2.725.147 368.770 
1998 2.335.347 259.375 
1999 2.219.363 223.784 
2000 1.559.125 201.505 
2001 1.207.457 185.520 
2002 1.195.000 167.015 
2003 2.516.093 362.638 
2004 1.749.809 275.153 
2005 1.302.292 213.982 
FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ALICE WEB. 

De acordo com a tabela 8, o Brasil continua exportando a matéria-prima 

para os países industrializarem, perdendo oportunidade de criar mais emprego e 

renda dentro do País, como ocorre com os países que beneficiam e reexportam 

o café. Isto mostra que o Brasil se insere na divisão internacional do trabalho 

como o país produtor da matéria-prima, com vantagens comparativas para 

produzir e não para beneficiar e industrializá-la. 

TABELA 8 - 10 MAIORES RE-EXPORTADQRES (EM MIL SACAS DE 60 KG.) 1995-2004 

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Alemanha 3.220 3.788 4.081 4.276 4.196 5.099 5.637 6.669 6.775 6.753 
E U A 1.841 2.063 2.477 2.519 2.372 2.298 2.321 2.503 2.633 2.937 
Bélgica 1.328 1.494 1.665 2.296 2.263 2.455 2.378 2.395 2.262 2.665 
França 1.081 1.237 1.228 1.300 1.275 1.198 1.403 1.428 1.457 1.165 
Itália 749 879 879 968 1.039 1.181 1.317 1.376 1.453 1.659 
Holanda 617 587 589 935 1.123 1.133 1.142 1.223 1.471 1.711 
Espanha 397 598 783 708 645 762 1.257 1.180 1.386 1.459 
Reino Unido 633 635 607 623 712 715 844 888 885 1.011 
Polônia 42 88 81 507 646 828 774 709 682 669 
Suíça 175 243 280 254 302 313 382 450 444 535 

FONTE: OIC 
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. Como vê-se na tabela 8, países como a Alemanha, que não pianta urr 

único pé de café, é o maior dos exportadores de café beneficiado. Enquanto o 

nosso país exporta um valor mínimo de café industrializado. No gráfico 4 vemof-

que o percentual de café exportado solúvel é pequeno ficando sempre entre 10% 

e 20%. Também é reiterado que as exportações brasileiras de café beneficiado 

insignificantes. 

GRAFICO 4 - PORCENTAGEM DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS EM VALORES 
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FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E ALICE WEB. 

Como conclusão desse capítulo, fica caracterizado que o Brasil é um 

importante ator no comércio mundial de café, e que se especializou na parte 

primária da produção, deixando com os outros países o beneficiamento e 

industrialização da maior parte da produção. Apesar de ter capacidade de 

agregar valor ao seu produto, não o faz, seja por falta de interesse dos 

empresários nacionais, pelo poder de mercado das empresas já estabelecidas 

ou ainda pelo sistema de proteção tarifária e sanitária dos países consumidores. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE MERCADO 

A partir da teoria microeconômica, os mercados podem ser classificados 

como: mercados concorrenciais, concorrência monopolistica, oligopólios e 

monopólios. PINDYCK e RUBINFELD (2002) afirma que, no mercado 

competitivo, existem muitos compradores e muitos vendedores, sendo que 

nenhum individualmente consegue alterar os preços de forma significativa e por 

longos períodos de tempo. Tanto o mercado agrícola quanto o mercado 

financeiro, podem ser classificados como mercados de concorrência perfeita, já 

que em ambos os agentes possuem uma grande quantidade de informações e a 

oferta está pulverizada em um grande número de agentes econômicos. 

Na agricultura, tem-se um quadro muito próximo da concorrência perfeita, 

apesar de seus produtos terem grandes variações em suas cadeias produtivas, 

já que seus agentes são tomadores preços. A oferta e demanda individuais não 

são capazes de alterar o nível de preços dos produtos na economia. Outra forma 

de mercado em que alguns produtos agrícolas podem ser encontrados,como nos 

demais setores, são os oligopsônios6. Segundo MENDES (1998), oligopsônios 

caracterizam-se como um grande número de pequenas empresas que ofertam 

um produto, com apenas um pequeno grupo de grandes empresas como 

compradores. O oligopsônio é uma situação em que a empresa compradora 

sabe que, alterando o preço pago por um produto, irá alterar o preço a ser pago 

pelas outras empresas compradoras. Esses casos são considerados falhas de 

mercado, que alteram o equilíbrio de preços, fazendo com que haja uma forte 

interdependência entre as firmas e, com isso, um forte incentivo para cartelizar e 

formar uma forma de monopsônio7. Para o mercado de concorrência perfeita, 

pode-se afirmar que os preços são determinados pelo equilíbrio entre a oferta e 

a demanda. As firmas compradoras em mercados concorrênciais são tomadores 

6 Oligopsônio define-se pela existência de poucos compradores. 
7 Monopsônio define-se pela existência de apenas um comprador. 
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de preços, enquanto nos mercados com falhas de mercado as mesmas têm 

condições de estabelecer esses preços e, com isso, criar taxas de "markup"8. 

Como explica BELIK (2001), o Brasil, em 1993, articulou no cenário 

internacional uma associação de produtores de café (Associação dos Países 

Produtores de Café), desvinculando-se das grandes "tradings" dos países 

consumidores, num exercício de minimizar os efeitos do oligopsônio na tentativa 

de cartelização dos países produtores. 

Segundo MESQUITA et alii (2000), podemos tratar o mercado de café 

como um mercado imperfeito do tipo oligopsônio. Ou seja, existe um grande 

número de plantadores de café, produtores de variadas escalas, e um número 

muito limitado de compradores, formando uma concentração de poder de 

barganha no lado da demanda, considerando os setores intermediários. De 

acordo com seu estudo, o consumo do café em coco verde é responsável por 

uma variação bem maior que a oferta. Isso mostra a força do poder de barganha 

dos grupos que demandam o café, sejam torrefadores, exportadores ou a 

indústria de beneficiamento. 

MESQUITA (2000) coloca também que o mercado agrícola está sujeito a 

grandes variações de preços dos produtos, sendo essa uma das suas principais 

características. Um dos problemas causados pela instabilidade de preços é 

possibilitar o processo de transferência de renda entre os setores envolvidos 

(que são percebidas pelas margens de comercialização), considerando-se os 

diversos segmentos presentes no fluxo de comercialização, como produtores 

rurais, atacadistas de concentração e dispersão, varejistas e consumidores. A 

transferência de renda surge na medida em que os preços variam em um nível, 

sem que ocorra o repasse integral desta variação para os outros setores como, 

por exemplo, quando a redução do preço pago ao produtor rural não é 

totalmente transmitida ao consumidor final, ficando os setores intermediários 

com a parcela da renda subtraída dos demais, considerando a remuneração 

pelos serviços de comercialização. Por causa dessas constatações, serão 

analisadas e quantificadas também as margens desses agentes na cadeia do 

café. 

O percentual que cada setor acrescenta ao valor de aquisição ao efetuar a Venda. 
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3.2 MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLAS 

Pela visão de JUNQUEIRA e CANTO (1971), a margem de 

comercialização é a diferença entre o preço pelo qual um intermediário vende 

uma unidade de um produto e o pagamento que ele fez pela mesma. O preço da 

venda precisa ser equivalente ao preço da quantidade da compra, não 

subestimando as diferenças de quantidade inicial e final. Dessa forma, para 

calcular a margem, deve-se trabalhar com unidades equivalentes, ajustando as 

quantidades em decorrência das perdas, no transporte e armazenamento, e da 

geração de subprodutos, no caso de transformação de insumos em produtos 

finais. 

Segundo BRANDT (1980), "a margem unitária de comercialização pode 

ser definida como o preço dos serviços de comercialização". Sendo que todo 

serviço é determinado pela interação entre oferta e demanda da 

comercialização. O modelo utilizado pelo autor para explicar a demanda pelo 

serviço de comercialização, pressupõe uma escolha efetiva pela comercialização 

indireta. Pela tradição marshalliana, os consumidores teriam uma demanda 

direta, e não derivada, desses serviços. Pode ser citado, como exemplo, a 

preferência dos consumidores finais por adquirir pão da padaria ao invés de 

comprar farinha direta do moinho. Outro exemplo, mais geral, seria a utilização 

de alternativas como o auto-serviço ou auto-atendimento, nos supermercados, e 

o atendimento pessoal, em feiras-livres e açougues. 

Pode-se perceber que os custos de comercialização e as margens são 

muito relacionados entre si, sendo facilmente confundidas e mal interpretadas. 

Porém, os custos de comercialização são todos os custos relacionados ao 

mesmo. Como exemplo, pode-se utilizar o custo de transporte, o custo de 

embalagem, a transformação de insumos ou mesmo os custos de promoção do 

produto para colocá-lo em exposição nos centros de auto-atendimento. As 

margens, por sua vez, são a diferença equivalente entre o preço da unidade 

vendida pela comprada. Explicita-se que o lucro do intermediário é a diferença 

entre a margem e os custos de comercialização. 

Ainda, MARQUES e AGUIAR (1993) indicam que a principal vantagem 

do cálculo das margens consiste no acompanhamento de sua evolução para a 



21 

avaliação do desempenho dos agentes e dos mercados. Estas analises, porém 

apresentam algumas limitações, sendo necessário fazer algumas considerações: 

• para produtos idênticos, quanto mais competitivo for o mercado menor 

deve ser a margem de comercialização; 

• quanto mais processamento e manuseio um produto recebe, maior 

deve ser a margem de comercialização, mesmo que tenha um custo 

de comercialização maior; 

• quanto maior o risco envolvido, maior a margem de comercialização; 

• certas mudanças tecnológicas (melhoria no armazenamento e 

transporte) tendem a diminuir as margens, porém possibilitam um 

manuseio de maiores quantidades com os mesmos recursos. 

Enquanto outras tendem a aumentá-la, por envolverem maior 

processamento; 

• alterações na demanda do consumidor podem se dar de forma 

diferenciada sobre os serviços de mercado, acarretando justificada 

alteração nas margens de comercialização; 

• avanços tecnológicos no processamento podem fazer com que o 

produto agrícola seja parcialmente substituído por serviços 

provenientes de setores não agrícolas. Possibilitando, assim, uma 

maior margem, já que ocorre um aumento processamento e manuseio 

do produto agrícola original. 

Na análise do comportamento das margens e dos diferentes níveis de 

comercialização, como cita FAGUNDES, VICENTE e MARGARIDO (2002), 

podem ser quantificadas as seguintes equações: 

A margem total relativa é expressa como um agregado do preço do varejo: 

MT' = ( P V - P P ) / P V 

A margem relativa ao varejo é definida por: 

MV = (P v - Pa) / P v 

A margem do atacadista é equacionada por: 

MA' = (P a - PP) / Pa 
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Sendo P p o preço ao produtor, P a o preço ao atacado e P v o preço no varejo. 

3.3 LEI DO PREÇO ÚNICO 

Na vasta literatura de transmissão de preços externos para uma 

"commodity" do mercado interno, segundo COELHO (2002), NOGUEIRA, 

AGUIAR e LIMA (2005) e GAIO, CASTRO JÚNIOR e OLIVEIRA (2005), é 

perceptível a preponderância da teoria da Lei do Preço Único (LPU). Segundo 

ISARD, citado por COELHO (2002) e também por KRUGMAN e OBSTFELD 

(2001), a arbitragem do comércio internacional assegura que cada produto tenha 

seu respectivo preço único, definido em uma moeda comum ou equivalentes, 

considerando o valor do câmbio. Conforme KRUGMAN e OBSTFELD (2001, p. 

406), 

Lei cio Preço Único estabelece que nos mercados concorrenciais 
livres de custos de transporte e de barreiras oficiais ao comércio (como 
as tarifas), bens idênticos vendidos em países diferentes devem ser 
vendidos pelo mesmo preço, quando seus preços são indicados em 
termos da mesma moeda." 

Esse preço será o mesmo em qualquer parte do mundo. Qualquer 

variação entre os preços será rapidamente, se não instantaneamente, corrigida 

por operações de arbitragem. É bom ressaltar que apesar da semelhança com a 

teoria da Paridade do Poder de Compra (PPC), teoria que traz a nossa 

percepção que uma cesta de bens em um país tem um outro valor nos outros 

países. Que diferente de um cálculo simples de seu preço vezes a taxa de 

câmbio, leva em conta os preços e poder de compra relativos de cada país. Ou 

seja, reflete diferenças de preços de todos os bens de um cesta amplas. A Lei do 

Preço Único se refere apenas a um bem de cada vez (KRUGMAN e OBSTFELD, 

2001). 

No entanto FACKLER e GOODWIN (2001) enfatizam o papel dos custos 

de transação (ou custo de transferência) e afirmam que, subtraindo-os, a LPU 

faz com que os preços do bem em todos os lugares sejam os mesmos. Em todas 

as partes abertas ao comércio internacional e possível de se realizar a 

arbitragem. Os autores dividem a LPU em duas versões. A Versão Fraca da Lei 

do Preço Único, que estabelece que a diferença entre o preço máximo entre os 
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lugares deve ser igual, podendo obviamente ser menor, ao custo de se mover 

este produto de uma região à outra. Caso a diferença seja maior que esse 

máximo (o custo de transporte), seriam realizadas operações de arbitragem 9 até 

que o preço na região de preço maior caia e se estabeleça no limite da diferença: 

Pj - Pi < ry 

Onde: 

Pj : Preço do produto no local mais caro 

Pi: Preço do produto no local mais barato 

ry : Custo de se transportar o produto de i para j 

A Versão Forte da Lei do Preço Único estabelece que a condição acima 

deve se manter sempre em igualdade, chamando-a de condição de arbitragem 

espacial, onde Pj - Pi = ry. Este será um equilíbrio estático, ou seja, ele se 

manterá em equilíbrio, podendo haver alterações pontuais. Essas alterações 

serão corrigidas pelas operações de arbitragem. Sempre que os preços se 

alterarem e diferirem da equação, as ações de arbitragem levarão a diferença de 

preços a se igualar ao valor do custo de transação. 

Segundo COELHO (2002), é igualmente importante o conceito de 

integração de mercado e a Lei do Preço Único. A integração de mercados leva a 

uma conseqüente interdependência dos preços dos mesmos. Porém, trazendo 

os argumentos de FACKLER e GOODWIN (2001), "a integração de mercado 

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

demanda em uma região são transmitidos a outra". Logo, a medida de 

transmissão de preços pode ser definida por: 

"Pb 
R a b= _ d e a _ 

Ws 
d£a 

Onde: 

ra= Preço na região A 

9 Prática de comprar a um preço menor em uma certa localidade para a revenda em outra por um 

preço maior. 



24 

Pb= Preço na região B 
£a = choque de demanda na região A 

Esse conceito de integração de mercado é mais brando que a LPU 

tradicional. Sendo possível que o mercado seja considerado integrado, quando o 

R a b < 1, e não seja observado a LPU pura. Isso, segundo COELHO (2002), é 

derivado de custos de transação muito elevados, assimetrias de informação, 

barreiras ao comércio internacional ou à entrada de novos competidores. No 

caso do R a b =1, temos os mercados perfeitamente integrados. Logo percebemos 

que mercados totalmente integrados são aqueles que transmitem de maneira 

completa ao outro mercado sua variação de preço. 

Complementando a teoria sobre a Lei do Preço Único, temos que o 

modelo teórico desenvolvido por MUNDLAK e LARSON (1992) em que o preço 

no mercado interno é o seu preço no mercado internacional, multiplicado pela 

taxa de câmbio nominal, também citado por BARBOSA, MARGARIDO e 

NOGUEIRA JÚNIOR (2001). Matematicamente, tem-se: 

Pit = P*t- E, 

Onde: 

P it= Preço internacional 

P*,= Preço interno cotado no mercado internacional 

Et = Taxa nominal de câmbio. 

Para se apresentar os dados em dólares, divide-se os dois lados pela taxa 

nominal de câmbio: 

Onde P it
 u s c t é o preço em dólares americanos. Para captar possíveis 

desvios, em função de variáveis não introduzidas no modelo, adiciona-se um 

termo de disturbância (U) na equação. Escrevendo-se a primeira equação na 

forma logarítmica, obtém-se: 
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In P it
 u s a = In P*it + u i t 

Onde u ~ I I D ( / / , c r 2 ) , e E(p * u) = 0, ou seja, u i t não é correlacionado com 

nenhuma das variáveis de entrada do modelo. O modelo mais simples 

pressupõe que os preços domésticos, em dólares, de determinado produto é 

função do seu preço mundial e do termo de disturbância (U), sendo assim, 

estima-se o seguinte modelo: 

P i , u s d = a + p.P*i,+ u2 lt 

Sendo a uma constante. O 3 é o coeficiente, que adota-se a hipótese de 

que seu valor seja igual a unidade. Este coeficiente é a elasticidade do preço 

doméstico cotado em dólares em relação ao preço internacional, mais 

especificamente sua elasticidade de transmissão de preços. Quando o seu valor 

é igual a um significa que variações no preço internacional são plenamente 

transmitidas ao preço doméstico. Se 6 é igual a zero, quer dizer que essa é uma 

economia fechada e que não faz nenhuma transferência com o resto do mundo. 

Logicamente se o coeficiente ficar entre 0 e 1, quer dizer que o mercado é aberto 

e com trocas com o resto do mundo, porém existem empecilhos ao livre 

comércio, e sendo essa possibilidade a mais comum e compatível com o 

comércio de bens no mundo. 

Este estudo presente será embasado no método de MUNDLAK e 

LARSON (1992), pois esse se mostrou mais factível com a realidade do 

comércio internacional no quesito de apuração e quantificação da L.P.U.. Isso se 

justifica pelo fato deste método conseguir internalizar de forma indireta a 

medição do método da Lei Forte e Fraca do Preço Único. 
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4 M E T O D O L O G I A 

Nesse estudo será desenvolvida a pesquisa sobre o funcionamento do 

mercado de café. Pesquisa essa que será dividida em três tópicos para melhor 

interpretação dos resultados: causalidade internacional, integração entre os 

produtores e margens de comercialização do café. Na causalidade internacional 

será testada a relação entre o mercado nacional e o mercado internacional da 

commodity. Para isso, serão utilizadas as seqüência histórica da bolsa de 

mercadorias de Nova Iorque e a de São Paulo para representar o mercado 

internacional e o nacional, respectivamente. Segundo a teoria econômica, essas 

mercadorias terão de apresentar uma sintonia fina, ou seja, alterações terão de 

ser observadas nas duas séries concomitantemente. Na integração entre os 

estados produtores, serão avaliadas as cadeias produtivas e os mercados nos 

estados de maior importância do café arábica nacional, isto é, Minas Gerais, São 

Paulo e Paraná. A teoria nos traz que esses mercados devem estar interligados 

e que existem relações de causalidade entre eles, e, como na integração 

internacional, deve ser um observado a tendência de movimento temporal muito 

próximo entre as séries. A analise das margens de comercialização de café será 

feito através do cálculo das margens de varejo e atacado. Nesta análise, como é 

considerado um mercado concorrencial, deve-se quantificar apenas os custos do 

processo de transformação do produto, já que nesse modelo não deve existir 

lucros econômicos. Essas margens verificadas serão relativas ao estado de São 

Paulo, já que este é o maior mercado nacional de café, e também por possuir a 

melhor estrutura de estatísticas e de séries temporais de preços disponíveis. 

4.1 MATERIAL 

Para o presente estudo, foram selecionadas e pesquisadas séries 

históricas do período entre janeiro de 1995 e dezembro de 2005. Contudo, não 

foi possível obter todos esses dados, algumas séries só foram pesquisadas e 

disponibilizadas somente em períodos posteriores. Algumas séries só passaram 

a ser levantadas em períodos posteriores, outras sofreram interrupções. 
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Doravante, quando for utilizada uma série que não abranja o período completo 

da análise ela será discriminada. 

4.1.1 Integração entre os Mercados. 

Foram pesquisados e obtidos os preços médios do segundo fechamento 1 0 

da BM& F (Bolsa de Mercadoria e Futuros). Para os preços internacionais, foram 

usados os preços médios do segundo fechamento da NYBoT (New York Board 

of Trade). Ambas as séries foram conseguidas para o período completo de 

Janeiro de 1995 até Dezembro de 2005. A série brasileira foi deflacionada pela 

série mensal do IGP-10 (índice geral de preços) retirado do website do IPEA 

(Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada), e igualada ao seu valor em 

dólares pela média mensal da taxa de câmbio a preço de compra no mesmo 

instituto. A deflação da série americana foi pela CPI (consumer price index) 

retirado do BLS (Bureau of Labor Statistics). As deflações foram realizadas para 

trazer o valor de compra de Dezembro de 2005. 

4.1.2 Co-integração entre os Mercados 

Os números pesquisados para se apurar a co-integração entre os 

mercados produtores de café foram baseados no valor pago ao produtor pela 

saca de café beneficiada, o valor em coco verde não foi possível se obter para 

todas áreas pesquisadas. Para a região de Minas Gerais foram coletados dados 

da região de Varginha, do café tipo "C", retirados do website da ABIC. Os valores 

do Paraná são relativos a região de Londrina, também para o café do tipo "C", 

obtidos com o núcleo regional de Londrina do DERAL. Os dados conseguidos 

para o estado de São Paulo são dados relativos à média de todo o estado, 

retirados de variadas edições da Revista Informações Econômicas do IEA. 

Todos os dados foram ajustados para valores de dezembro de 2005. 

Segundo fechamento é a terminologia para se referir ao contrato que será encerrado na 

segunda data mais próxima da data em questão. Os fechamentos de contratos são realizados 

mensalmente para o caso do café na BM& F na segunda sexta-feira de cada mês. 
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4.1.3 Margens do Café Arábica em São Paulo 

Os dados utilizados para montar as margens de comercialização foram 

retirados das edições da Revista Informações Econômicas e os anuários Série 

Informações Estatísticas da Agricultura, ambos do IEA (Instituto de Economia 

Agrícola). Porém os dados dos preços no atacado só começaram a serem 

levantados a partir de agosto de 1996, fazendo com que toda a análise fique 

restrita a esse período. Os dados coletados para se estudar as margens foram o 

preço do café em coco verde (R$/ Kg de renda), preço do café beneficiado (R$/ 

saca), preço do café em pó (R$/ unidade), salário pago à diarista a seco para a 

colher café e o preço do formulado 20-05-20 1 1 (R$/ ton.). Também foram 

retirados dados do IPEA, a taxa de juros do período, e do DERAL -PR 

(Departamento de Economia Rural) o preço do óleo diesel. Os valores também 

foram desinflacionados para o valor de dezembro de 2005. 

4.2 PROCEDIMENTOS 

4.2.1 Teste de Estacionariedade 

Para se utilizar as séries temporais é necessário, a priori, descobrir se as 

séries são ou não estacionárias. Para descobrir se é estacionária, como apontam 

NOGUEIRA, AGUIAR e LIMA (2005), é importante descobrir a ordem de 

integração das variáveis. A aplicação dos modelos de regressão, considerando 

séries temporais não estacionárias, pode conduzir ao problema que se 

convencionou chamar de regressão espúria12. Ou seja, uma regressão que tem 

um alto coeficiente de determinação (R2) sem uma relação significativa entre as 

variáveis. Segundo GUJARATI (2000), a presença de uma tendência, em ambas 

as séries, leva a um alto valor do R2, mas não é necessariamente uma relação 

verdadeira entre as séries. Logo, a presença de raiz unitária, na série temporal, 

1 1 Formulado 05 -20- 05 é o fertilizante do tipo NPK (nitrogênio, fósforo e potássio) prescrito para 

o cafeeiro (INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ.1974) 
1 2 Regressão espúria é quando ela não representa verdadeiramente as relações que mostra 

matematicamente, ou seja, não condiz com o resultado estatístico. 
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conduz a resultados viesados, invalidando os pressupostos estatísticos de que a 

média e a variância são constantes ao longo do tempo. 

Para isso, usaremos o teste de raiz unitária, chamado Dickey-Fuller 

jmemaao, ou ADF, como descrito em GUJARATI (2000). Estima-se a 

regressão: 

ôY^ao + aiYu+mfi AY ' H ) } + V t 

sendo que: A é a diferença em cada série de preços; 

é o preço comercializado no período "t" na região ou mercado 

do bernT; 

AY't = Y't - Y't-1 é a diferença do preço no período "t" para o 

período " t - 1 " no local ou mercado de bem " i " , sendo tanto externo 

como o interno; 

a 0 , CM , (3| são parâmetros; 

vté o erro aleatório (série ruído branco 1 3) 

o " i " representa as várias localizações ou mercados referentes já 

especificados no texto. 

Através da estimação do modelo acima, o valor de t para ch tem 

distribuição x. Caso o |T| c a , c u , a d 0 > |T|cntlco, rejeita-se H 0 : a, = 0 e a série é 

estacionária. Caso o |T | c a i C U i a c i 0 < |T| c r l t l C 0, não rejeita-se H 0 : a-, = 0 e a série não é 

estacionária. No caso da hipótese nula não ser rejeitada, a série deve ser 

reparametrizada e realizado um novo teste. Esse teste deve ser realizado em 

relação às diferenças entre os termos das séries anteriores, até que a hipótese 

nula seja rejeitada. O número de defasagens é determinado, nesse estudo pelo, 

critério de Akaike 1 4 , visando escolher a defasagem que contenha a menor 

autocorrelação entre os resíduos. 

1 3 Série ruído branco é uma série com o erro estocástico com média zero, variância constante e é 

não autocorrelacionado. 
1 4 Maiores detalhes, Ver GUJARATI (2000) 
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4.2.2 Teste de Co-integração 

Para as séries de mesma ordem de integração, pode-se fazer o teste de 

co-integração. No nosso estudo podemos tanto fazê-lo para o preço do futuro 

brasileiro e o futuro americano, como entre os estados produtores. Caso os 

preços de Minas Gerais tenham um nível de integração de ordem 1, pode-se 

testá-la contra os preços do Paraná e de São Paulo, desde que os mesmos 

também sejam integrados de primeira ordem. Utiliza-se o teste de Johansen 

conforme BITTENCOURT (1998), BARBOSA, MARGARIDO e NOGUEIRA 

(2002), e NOGUEIRA, AGUIAR e LIMA (2005), além de outros autores já 

citados. O teste verifica a existência de co-integração entre série com presença 

de raiz unitária nos resíduos, especificada com os pares das variáveis. O 

modelo matemático desse teste de co-integração é dado por: 

/M = Y , - j ? 0 - j8 iX , 

em que: Y, é o preço do produto Y no período "t" na região ou mercado do 

bem "Y" 

X, é o preço do produto Y no período "t" na região ou no mercado 

de bem "X" 

(3o, 3i são parâmetros co-integrantes; 

m é o resíduo. 

O resultado do teste de Johansen para as regressões da fórmula acima, 

indicam se as séries são co-integradas ou não. Caso elas não sejam co-

integradas, uma mudança de preço em uma não se refletirá na outra no longo 

prazo. Isso mostrará que são mercados autônomos e independentes, no longo 

prazo. A co-integração é requisito básico para o próximo passo no sentido de 

aprofundar o estudo, que é a causalidade entre as variáveis. 

Para melhor precisão da co-integração é necessário descobrir as 

tendências determinísticas dos dados. Com o intuito de descobri-las, se verifica 

qual dos cinco sumários melhor se ajusta aos dados. Os sumários são: 

i. sem tendência determinística nos dados, sem intercepto, e sem 



31 

tendência na equação de co-integração ou no VAR (Vetor 

Autoregressivo). 

ii. sem tendência determinística nos dados, com intercepto e sem 

tendência na equação ed co-integração e sem intercepto no VAR. 

iii. com tendência determinística linear nos dados, com intercepto e 

sem tendência na equação de co-integração e no VAR. 

iv. com tendência determinística linear nos dados, com intercepto e 

com tendência na equação de co-integração e no VAR. 

v. com tendência determinística quadrática no dados, com intercepto 

e com tendência na equação de co-integração e com tendência 

linear no VAR. 

No modelo utilizado nesse estudo, foi adotado o critério de menor valor do 

AIC (Akaike Information Criterion), que tenha pelo menos uma equação de co-

integração. Os testes serão feitos com um intervalo de 1 a 10 períodos 

defasados. 

4.2.3 Causalidade entre os Preços 

Conforme BITTENCOURT (1998), COELHO (2002), MANFIO (2005), 

entre outros, segundo Granger "o futuro não pode causar o passado nem o 

presente". Se as variações de X causam variações em Y, então as mudanças em 

X precedem ou são informações vitais para o entendimento das alterações em Y. 

A idéia central são as informações básicas para o entendimento das alterações 

que estão contidas nas séries históricas dessas variáveis. Como em MANFIO 

(2005), o cerne do teste de causalidade de Granger é a precedência temporal e 

não uma causalidade endógena. 

Para que se considere que X causa Y existem algumas restrições, a) O X 

tem de prever Y. Isto quer dizer que uma regressão de Y com valores defasados 

e a variável X deveria ter um grande poder de previsão do Y atual, b) O Y não 

deve prever o X. Pois se as variáveis alteram-se da mesma forma sempre, com 

Y ajudando a prever X e X também prevendo Y. Esse fenômeno provavelmente 

é explicado por uma terceira variável que causa tanto X como Y, e não o dois se 

causando mutuamente. 
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Para verificar se as condições estão sendo atendidas, precisa-se testar a 

hipótese nula de que uma variável não ajuda a prever a outra. No exemplo, para 

testar a hipótese nula de que "X não causa Y", estimamos uma regressão de Y 

em relação a valores defasados de Y e valores defasados de X (regressão 

irrestrita) e, na seqüência, estimamos uma regressão de Y apenas em relação a 

valores defasados de Y (regressão restrita). 

O sentido da mudança e da transferência dos preços é conhecido como 

sentido de causalidade, ou seja, diante de algum fator ou choque, na variável 

causadora, freqüentemente, se iniciam as alterações de preços na variável 

influenciada. E dado o impulso, se elas são transmitidas e em que intensidade os 

níveis de mercado reagem frente aos choques de preços. Esse efeito pode 

existir em vários níveis e em vários setores da economia. 

Quando o teste de causalidade for utilizado em variáveis estacionárias, 

pode-se utilizar o modelo com equação restrita e irrestrita. Matematicamente 

tem-se a equação irrestrita como 1 3 : 

Y t = ffy + jffylYM + J?y2Yt.2+..+ jtfykY,-k + £y1Xt-1 + £y2Xt-2 +•-.+ £ykX,.k+ et 

ou sinteticamente: 

Y,= I jflyk Yt-1 + I £ykXt-1 + Ct 

sendo que: Y,.k e X,.k são variáveis endógenas; 

a , p e ( são parâmetros; 

£ é o resíduo 

A equação restrita como: 

Y t = «y + AIYM + A2Yt- 2 + ...+AkYt-k + m 

O teste de hipótese é dado por: 

Ho:^y1 = ŷ2 =.... = ^ k = 0 

-nao Deio menos um aos c y k diferente de 0 

1 5 Sendo nesse caso uma variável univariada, com um preço testado contra outro preço. 
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Com um teste F confrontando a equação irrestrita com a equação restrita, 

pode-se verificar se os valores defasados de X contribuem significativamente 

para explicar o poder de explicação. Simplesmente quando FcaiCUiado > Fcrítico, 

rejeita-se a hipótese nula, e quando FcaicUiado < FCr,tico, aceita-se a hipótese. 

F = ( S Q R r - S Q R u ) / ( q - p ) 

( S Q R u ) / ( n - p ) 

onde : SQRr é a soma dos quadrados dos resíduos com restrição; 

SQRu é a soma dos quadrados dos resíduos irrestritos; 

p é o número de parâmetros estimados na regressão restrita; 

q é o número de parâmetros estimados na regressão irrestrita; 

n é o número de observações. 

Para se testar se X causa Y, primeiro testamos a hipótese nula de "X não 

causa Y", com o resultado do teste F, ou seja testa-se se o grupo de 

coeficientes Çy1 ,Çy2, ... e Çyk é significativamente igual a zero. Se rejeitamos essa 

hipótese, podemos aceitar que X causa Y no sentido de Granger. 

Na segunda equação, no sentido inverso da causalidade, que Y causa X, 

usa-se novamente a regressão restrita e irrestrita. Com a mudança de posição 

do parâmetros do X e do Y. Testa-se se os valores defasados de Y são 

significativamente diferente de zero. A regressão se expressa por 1 6: 

X t = <Xy + j? y 1 X t - i + j3y2Xt-2+..+ jtfykXt-k + £ylYM + £y2Yt-2 +...+ ( y kY,. k+ Ct 

Ou sinteticamente: 

X t = I A k X t - k + I&kYt-k + ct 

Com a equação de restrição: 

1 6 Sendo nesse caso uma análise multivariada, com uma variável endógena testada contra outras 

e em períodos defasados. 
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X, = ít y + / y 1 X M + /y 2X,.2+...+ _/?ykX,.k + C t 

O teste de hipótese é dado por: 

Ho : ^1 = ̂ 2 = - • = <Tyk=0 

Hi : sendo pelo menos um dos Çyk diferente de 0 

Para concluir que X causa Y, no sentido de Granger, se observa as 

mesmas conclusões acima citadas para o caso de "Y causa X", porém, levando-

se em conta os resultados e parâmetros do X. [Para que seja consistente que 

uma variável causa a outra é necessário que o processo inverso não ocorra. 

Logo para que possamos dizer que "X causa Y" obrigatoriamente "Y não causa 

X". 

4.2.4 Modelo de Vetores Autoregressivos com Correção de Erro (VEC). 

Como descrito por BITTENCOURT (1995), os objetivos para o uso de 

modelos de vetores autoregressivos (VAR) é de se obter algumas relações 

dinâmicas. Tais como: a) o tempo de reação a um choque; b) a direção, padrão e 

duração das respostas; c) semelhanças das respostas dos preços através dos 

setores ou níveis de mercado; d) a força de interação entre os preços. 

Com o VAR convencional de uma forma simplificada e resumida, segundo 

AUBONE (1988), matematicamente se tem: 

x t = Bi x t - i + B 2 xt-2 + •••+ B p xt-p = I Bj x t . j+ c t 

Onde x , é uma matriz 1 xn das variáveis do modelo; Bj, sendo j = 1,2, ... , p, 

são matrizes nxn de coeficientes que relacionam os valores defasados com os 

valores correntes das variáveis; e ct é uma matriz 1xn de erros do tipo ruído 

branco. 

A equação é a mesma que: 

B(L) x , = e t 
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Sendo que L é um operador de defasagem definido por: 

L p z t =z t-p 

Com um vetor autoregressivo z e B(L) é um polinômio dado por: 

B(L) = B 0 - B í L - B 2 L 2 -... - B P L P , sendo que P = 1,2, -

Quando x , um processo estocástico e estacionário, as condições para a 

inversão da matriz são atendidas pelo Teorema de Wold, com a sequinte 

representação da Vetor de Média Móvel (VMM): 

x , = A(L) . c t 

onde: Ai é uma matriz de parâmetros de ordem (nxn) 

e sendo: 

A(L) = A 0 + AiL +A 2 L 2 + ... + A P L P 

juntando as equações de B(L) e A(L): 

A(L).B(L) = I 

Depois de se descobrir se as regiões ou produtos são integrados, é 

importante relembrar que a intensidade dessa integração não é apresentada na 

equação acima. Para isso é necessário a utilização da metodologia dos 

estimadores do Vetor de Correção de Erros (VEC), uma variação que corrigi 

alguns problemas, porém é da família dos estimadores dos Vetores 

Autoregressivos (VAR). Essa metodologia popularizada por ENGEL e 

GRANGER (1987) e tem sido utilizada por inúmeros autores. 

Sendo as séries integradas da mesma ordem "k", qualquer utiliza-se o 

modelo de correção de erros para se quantificar e direcionar a transmissão de 

preços: 
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AY t = y0 + y iAX t - i y2AY».1+ y 3 f n + m 

sendo que: AY» = Y» - Y M é a diferença no preço do período "t" e do período "t-

1" na região ou mercado do bem "Y"; 

AYM = Y n - Yt-2 é a diferença no preço no período " t - 1 " e do 

período "t-2" na região ou mercado do bem "Y"; 

AX» = X» - X t-i é a diferença no preço no período "t" e do período "t-

1" na região ou mercado do bem "X"; 

y o . y i , y 2 ey 3 são parâmetros; 

KM é o erro da regressão; 

^téoerro aleatório 

Para o coeficiente y 3 , da equação acima, parâmetro do erro da regressão 

de co-integração, seja diferente de zero a causalidade tem a direção de "X" para 

"Y". Se o coeficiente do termo de erro defasado de um período não seja 

estatisticamente diferente de zero, não há transmissão de preços de "X" para "Y", 

no curto prazo. Caso seja estatisticamente significante, existe a transmissão 

representada na equação. 

4.2.5 Função da Resposta-lmpulso 

Segundo ENDERS (1995), como uma autoregressão tem uma 

representação de um movimento médio, um vetor autoregressivo pode ser 

escrito com uma Vetor de Média Móvel (VMM). Representando um VMM do 

VAR, temos matematicamente: 

x t = n + IA ' i Vt-i 

Para se obter o VMM de duas variáveis (X e Y) é utilizado os termos do valor 

presente e passado de dois tipos de choques (v 1 t e v 2 t). A representação da vMM 

é essencial para o entendimento da metodologia do Sims (1980) no que se 

refere a identificar o traço resultante de um choque entre os inúmeros choques 
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nas variáveis analisadas no VAR atuai. Usando duas variáveis temos uma matrb 

de vetor de média móvel: 

" Y t " " Y " a n ai2 i V1t-1 

Xt 
= + z Xt X a2i 322 V2t-1 

E considerando que os termos de erro são compostos pelos termos de 

choque G. temos que: 

vn = ( ©Yt - b i 2 . G x t ) / ( 1 - b 1 2 .b 2 i ) 
V2t = ( Gxt - b 2 i . e Y t ) / (1 - b i 2 . b 2 i ) 

Combinando essas equações, obtém-se: 

" Y t " "Yt" 

Xt _ Xt 
+ [1/(1-b 1 2 .b 2 1 ) j X 

a n ai2 i " 1 -b 12" " e i n " 
a2i a22 _-b 21 1 Gat-i 

Desde que as notações sejam não arbitrárias podemos simplificar, por 

definição, a matriz ct», de ordem 2 com elementos 0, k : 

Oi _ i = [ A / (1 -b 1 2 .b 2 1 ) ] 
1 

1 -bi2 

-D 21 1 

Usando a matriz <í>, acima com a combinação com a matriz com duas 

variáveis de vetor de média móvel temos de forma reduzida que : 

X t= ? / + I 0 j G i M 

A média móvel representa uma ferramenta muito útil para se examinar as 

interações entre as variáveis ao longo do tempo. Os coeficientes de O, são 

usados para gerar os efeitos dos choques na seqüência integral de Y t e Xt, e. 

com isso, se observar a trajetória dos choques. A notação dos choques (<t>jk) são 

os multiplicadores do impacto. O efeito acumulativo do impulso em Gyt ou em 

Gxt pode ser obtido através do somatório dos coeficientes da função de resposta-

impulso. 
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Os quatro coeficientes On(i) , 0 1 2 ( i ) , <t>2i(i) e 0 2 2 (i) são as chamadas 

funções da resposta ao impulso. Traçando as funções é o jeito prático de se 

visualizar a representação do comportamento das variáveis Y» e X» em respostas 

aos choques. 

4.2.6 Decomposição da Variância 

A decomposição da variância, segundo ENDERS (1995), é útil para 

entender as propriedades das previsões de erro. Entendê-las é extremamente 

útil para descobrir inter-relações entre as variáveis do sistema. Contudo, se o 

VAR já estiver sobre-parametrizado, a decomposição não é de grande utilidade 

para as previsões no curto prazo. 

Supondo que se conheça os coeficientes de A 0 e A-i e seja necessário 

para prever os vários valores de x t +, condicionados ao valor observado de x». 

Ampliando um período (x t + 1 = A 0 + A1.X1+ e»+i) e com a expectativa condicional de 

x t + 1 , temos que: 

E t x t + 1 = A 0 + A L X I 

Utilizando com um período posterior, a erro de previsão é: x t + 1 - E».xt+1 = e»+1 Se 

for usado dois períodos posteriores, a expectativa condicional da previsão de x t + 2 

é : 

E».x»+2 = (I + AOAo + A i 2 . x i 

No segundo período posterior temos que a previsão do erro é: G2= e»+2 + A ^ 

Genericamente se verifica que no n-ésimo período posterior a previsão é: 

E».xt+n = (I + Ai+ A ^ +...+ A-,n-1)Ao + A i n . x i 

E a erro de previsão: 

G n = e»+n + A ^ n - i + A i 2
t + n - 2 +..+ A i " -V i 

Assim como no Impulso-Resposta, ao juntar a matriz O, com uma matriz com 

duas variáveis móveis. Usando a previsão condicionada de x t + 1 , e o período 

posterior do erro de previsão for 0 o e t + i . Será generalizado por: 
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x t + n = F + zOi e t + n . i 

E sendo no n-ésimo período a previsão de erro x , + n - E,x t + n ,temos que: 

x»+n - E»xt+n = o 1 1 ( 0 ) e x t + n + O i i ( i ) e x t + n . i +...+ 0n (n - i ) ex t + i +0 i 2 (O)e y t + n + 
012(1)6^-1 +...+ 0i 2 (n-1)eyt + i 

Denomina-se a variância do n-ésimo período a erro de previsão a variância de 

x, + n é o y(n) 2 . Logo: 

o x (n) 2 = a x
2 [0 i i (O ) 2 +0 i i (1 ) 2 + . . . +0 i i (n -1 ) 2 ] + o v

2 [0i 2 (O) 2 +0 i 2 (1 ) 2 + . . .+0 i 2 (n -1 ) 2 ] 

Sendo que todos os valores de 0 j k ( i ) 2 são necessariamente positivos, a 

variância da erro de previsão aumenta com o aumento do número da amostra. 

Nota-se que a possibilidade de decomposição da erro de previsão da variância 

só ocorre devido cada um dos choques. Respectivamente, a proporção do o x (n) 2 

devido ao choque no Gx, e no Gy, são: 

G x t= o x
2 [0 i i (O ) 2 +0 i i (1 ) 2 + . . .+0 i i (n -1 ) 2 ] 

o x (n) 2 

C y t = q v
2 [0i 2 (Q) 2 +0 i 2 (1 ) 2 + - + 0 i 2 ( n - 1 ) 2 ] 

o x (n) 2 

A previsão da decomposição da variância do erro mostra a proporção dos 

movimentos em uma seqüência devido aos choques da própria variável e devido 

as demais variáveis endógenas. Uma das vantagens da decomposição da 

variância é que seus resultados são de fácil assimilação, sendo fácil perceber 

quando e quanto se alterou a variável devido ao choque. No entanto um dos 

defeitos da decomposição da variância, assim como a função de resposta ao 

impulso, para identificar as seqüências dos termos de erro é necessário restringir 

a matriz B. Isso causa uma perda de qualidade, em uma diminuição do horizonte 

de previsão. Apesar das limitações essas ferramentas são muito úteis para se 

examinar as relações entre as variáveis econômicas. 
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5 R E S U L T A D O S 

5.1 CAUSALIDADE INTERNACIONAL 

Nos testes de estacionaridade com base no teste de Dickey- Fuller 

Aumentado (ADF), foram utilizados de 0 (zero) até 12 (doze) defasagens. As 

séries logaritmizadas foram testadas tanto em nível, como em primeira e 

segunda diferenças. Adicionalmente foram avaliadas as séries com intercepto, 

com intercepto e com tendência e sem intercepto e sem tendência. Conforme o 

critério de Akaike , temos os resultados na tabela 9. 

TABELA 9: RESULTADO 
DIFERENÇAS 

DO TESTE DICKEY- FULLER AUMENTADO NAS PRIMEIRAS 

Série Defasagem Tipo da equação estimada 
Resultado 
ADF 

Resultado 
AIC 

Brasil 0 Com intercepto e com tendência -10.637 -1.557 

E.U.A. 4 Sem intercepto e sem tendência -5,454 -2,186 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

O teste de co-integração aqui realizado foi o teste de Johansen. Caso as 

séries forem co-integradas, elas automaticamente podem ser consideradas não-

espúrias. Sendo co-integradas, nas séries existe uma relação de equilíbrio de 

longo prazo entre elas. 

Nesse estudo, geraram-se os testes nos cinco sumários citados 

anteriormente no capítulo 3 (três) referente à metodologia. Cada sumário foi 

testado com defasagens de intervalos de um a doze defasagens. Segundo 

NOGUEIRA, AGUIAR e LIMA (2005), o sumário devem ser estimado quando não 

se tem certeza sobre a tendência determinística da série. Para a escolha dentre 

os resultados, foi utilizado o critério de Akaike, no qual tivesse pelo menos uma 

relação de co-integração. 

Pela metodologia de Johansen, tem-se uma relação de co-integração 

entre as variáveis, como mostra a tabela 10. No teste, rejeita-se com 95% de 

confiança a hipótese de que o número de equações co-integradas é zero, e não 

se rejeita a hipótese que o número de equações co-integradas (E.C.) seja menor 

ou igual a uma equação. Isso significa que, estatisticamente, existe uma 

equação de co-integração entre essas variáveis. Entre as variáveis, existe uma 
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relação de longo prazo, confirmando que as variáveis são ambas integradas na 

mesma ordem 1(1), como confirmou-se nos testes de raiz unitária. 

TABELA 10: RESULTADO DOS TESTES DE CO-INTEGRAÇAO DE JOHANSEN ENTRE AS 
VARIÁVEIS. 

Hipótese nula Traço Traço c a l c * Amáx Amáx cale * 

EC < 1 3,76 9,24 3,76 9,24 

EC = 0 2.25 19,96 18,74 15,67 
OBS. O Valores calculados para um intervalo de 95% de confiança. 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

TABELA 11: TESTE DE JOHANSEN NA CO-INTEGRAÇÃO DAS SÉRIES ENTRE 1995 A 2005. 

Série Defasagem nos N° de co-
relacionada Sumário pares variáveis integrações Equação de Co-integração normalizada 

Brasil x E.U.A "ii" 1 4 1 BR = -5,98 +2.16.EUA 
OBS: (ii) sem tendência determinística nos dados , com intercepto e sem tendência na equação 

de co-integração e sem intercepto no VAR. 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Esse resultado traz que com 99% de significância essas séries são 

integradas. Como nesta análise são séries logaritmizadas, o resultado traz a 

elasticidade dos preços do café brasileiro e americano, ou seja, para cada ponto 

percentual que aumenta no preço do EUA irá aumentar 2,16% do preço nos 

Brasil. 

Com a estimação pelo método VEC se obtém a decomposição da 

variância dos erros de previsão das séries. Com os dados do preço do café 

brasileiro, pode-se notar que este preço é exógeno, comparativamente ao preço 

do café na bolsa de Nova Iorque. Resultado esperado já que o Brasil é o grande 

produtor, exportador e um grande consumidor, mostrando uma independência 

em relação ao resto do mundo. 

TABELA 12: DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA DOS PREÇOS DE CAFÉ DO BRASIL (EM %) 
Meses Brasil EUA 

1 100,00 0,00 
2 99,23 0,77 
3 99,49 0,51 
4 99,36 0,64 
5 99,31 0,69 
6 99,27 0,73 
7 99,02 0,98 
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8 98,73 1.27 
9 98,42 1.58 

10 98,03 1,97 
11 97,64 2,36 
12 97,29 2,71 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para a decomposição da variância dos erros de previsão, o preço nos 

EUA é bem influenciado pelo mercado local. No caso americano ele é bem 

influenciado pelas alterações no mercado brasileiro, porém a influência do preço 

do café brasileiro é reduzida com o passar dos meses. 

TABELA 13: DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA DOS PREÇOS DE CAFÉ DOS EUA (EM %) 
Meses EUA Brasil 
1 51,33 48.66 
2 60,39 39,60 
3 65,63 34,36 
4 69,52 30,47 
5 72,66 27,33 
6 75,00 24,99 
7 76,79 23,20 
8 78,23 21,76 
9 79,38 20.62 
10 80,33 19,67 
11 81,13 18,87 
12 81,82 18,17 

FONTE ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Para ter uma visão mais ampla, foi comparado a resposta a choque de 

ambas as séries pelo método de decomposição residual em doze defasagens. A 

tabela 14 mostra a alteração dos preços em decorrência de um choque de uma 

unidade no preço da variável em questão (a primeira do Brasil e a segunda dos 

EUA). Pode-se observar que a mudança de preços no Brasil é muito mais 

permanente e sendo transferida para o mercado externo. A mudança no preço 

dos EUA se dissipa mais rapidamente e não é transferida com tanta força para o 

mercado brasileiro. 

TABELA 14: RESPOSTA A CHOQUES NO PREÇO DO CAFÉ NO BRASIL  
Meses Brasil EUA 
1 1,00 0,00 
2 0,98 0,27 
3 1,09 0,04 
4 1,12 0,24 
5 1,09 0,23 
6 1,06 0,23 
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7 
8 
9 
10 
11 
12 

1,02 
1,00 
0.98 
0,97 
0,97 
0,97 

0,40 

0.20 

0,00 
9 10 11 

•Brasil -EUA 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

TABELA 15: RESPOSTA A CHOQUES NO PREÇO DO CAFÉ NOS EUA 

0.37 
0,43 
0,49 
0,58 
0,62 
0,65 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

GRÁFICO 5: RESPOSTA A CHOQUES NO PREÇO DO CAFÉ NO BRASIL 

1,20 

1,00 

0,80 

0,60 

12 

Meses Brasil EUA 
1 0.00 1.00 
2 0.19 0.96 
3 0.29 0.79 
4 0.37 0.90 
5 0.44 0.74 
6 0.47 0.57 
7 0.48 0.55 
8 0.48 0.47 
9 0.47 0.40 
10 0.46 0.40 
11 0.46 0.38 
12 0.45 0.36 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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GRÁFICO 6: RESPOSTA A CHOQUES NO PREÇO DO CAFÉ NOS EUA 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

A analise do Vetor de Correção de Erro (VEC) tem como objetivo estimar 

os ajustamentos no curto prazo que ocorrem nas séries co-integradas (que 

apresentam equilíbrio no longo prazo). O desvio v M , no período " t -1 " , é o desvio 

em relação à trajetória de equilíbrio de longo prazo. As variações em Y\ e em YJ, 

dependem da magnitude do desvio do sistema em relação ao seu equilíbrio de 

longo prazo no período anterior. O choque F conduz a desvios de curto prazo da 

trajetória de equlibrio de co-integração, levando-se então a uma tendência de 

correção de volta ao equilíbrio (NOGUEIRA, AGUIAR e LIMA, 2005). Esse teste 

tem um poder de explicação maior que a decomposição da variância, já que 

esse é um teste para se comprovar a relação de longo prazo, com grande 

robustez na confirmação do resultado. 

A estimação do VEC foi efetuada com as mesmas especificações do 

modelo e defasagens nos pares de variáveis, como nos teste de co-integração 

de Johansen. Utilizando as séries logaritmizadas dos preços nos EUA e no 

Brasil, com os resultados do Ç3 conforme a tabela 16, a seguir: 

TABELA 16 : PARÂMETROS DO Ç3PARA AS SÉRIES EUA E BRASIL. 

Relações Valor Estimado do Ç3 tcalc- t ,ab (5%) 

EUA x Brasil 0 , 0 7 2 , 0 8 1 . 6 4 5 

Brasil x EUA 0 , 1 2 1 ,15 1 , 6 4 5 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Comparando os dados do teste t, percebe-se que o mercado de café 

arábica onde o ç3 é significativo a 5%, é estatisticamente diferente de zero 

somente no caso do EUA x Brasil. Indicando que existe transmissão de preços 

do mercado brasileiro para o mercado americano. A estimativa de ç3 da relação 

Brasil x EUA mostra que a transmissão é não significativa com 5% de 

significância. Os resultados mostram que no longo prazo não apresenta 

transmissão entre os preços americanos e os preços no mercado brasileiro. 

Confirmando que o maior produtor irá influenciar o mercado consumidor no longo 

prazo. 

Essa é a relação de longo prazo empírica entre Brasil e EUA, em que o 

coeficiente é significativo (a 5% de significância) e coerente com a teoria do 

L.P.U.. No entanto o movimento reverso não é observado, ou seja, os EUA não 

influenciam o Brasil, e isso não é contemplado na teoria. Doravante será 

considerado que o Brasil a longo prazo influencia os EUA, porém o inverso não é 

válido. Assim, os EUA influenciam o mercado brasileiro apenas no curto prazo. 

Um aumento de 1 % do preço no Brasil irá aumentar em 0,07% o preço no 

mercado norte-americano. Como esse aumento a longo prazo dos preços não 

são proporcionais, o resultado não é previsto na literatura e está em contradição 

com a teoria em que as mudanças deveriam ser repassadas integralmente entre 

esses dois mercados. 

Para se confirmar as causalidades entre os dois mercados, e confirmar as 

transmissões, também foi utilizado o teste de causalidade de Granger. As séries 

foram comparadas com 1 à 12 defasagens. Porém nenhuma foi considerada 

válida, ou seja, as séries logaritmizadas dos preços brasileiros não causam os 

preços americanos e os preços americanos não causam os preços brasileiros. 

Ou seja, elas não podem ser consideradas, estatisticamente, o motivo de 

alterações entre as mesmas. Esses resultados não têm respaldo na teoria 

econômica, pois o mercado brasileiro deveria ser causador do mercado 

americano já que é o mercado produtor por excelência, aparentando aqui que 

são mercados distintos e independentes. 
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TABELA 17: ESTIMAÇÃO E DIAGNOSTICO DO VEC ENTRE BRASIL E EU 
Variáveis ABR AEUA 

& -0.054 0.069" 
ABRt-1 0,037 0.122* 
ABRt-2 0,114 0,039 
ABRt-3 0.094 0,042 
ABRt-4 -0,022 -0,009 
AEUAt-1 0,150 0,107 
AEUAt-2 -0 ,328" -0.072 
AEUAt-3 0,102 0 . 2 6 1 " 
AEUAt-4 -0,179 -0,081 

Diagnósticos do Modelo 
R2 0,069 0,136 
Estatisca F 1,088 2.319 
Akaike AIC -1,483 -2,157 

OBS: O a 10% de significância, ( " ) a 5% de significância, ( ) estatisticamente insignificante 

Olhando o resultado e os diagnósticos do modelo podemos perceber que 

ele é estatisticamente pouco representativo. Com o R2 indo de 6,9% até 13,6% 

percebe-se que não tem um grande poder de previsão, mesmo que o R2 seja 

normalmente baixo para a metodologia VAR. 

5.2 INTEGRAÇÃO ENTRE OS MERCADOS 

Nos testes de raiz unitária com base no teste de Dickey- Fuller Aumentado 

(ADF), as séries logaritmizadas foram testadas tanto em nível, como em primeira 

e segunda diferenças. Adicionalmente foram avaliadas as séries com intercepto, 

com intercepto e com tendência e sem intercepto e sem tendência. 

TABELA 18: RESULTADO DO TESTE DICKEY- FULLER AUMENTADO EM PRIMEIRAS 
DIFERENÇAS 

Série Defasagem Tipo da equação estimada 
Resultado 
ADF 

Resultado 
AIC 

Minas Gerais 0 Sem intercepto e sem tendência -8.016 -2.092 

Paraná 0 Sem intercepto e sem tendência -6.287 -2.474 

São Paulo 0 Sem intercepto e sem tendência -6.023 -2.872 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Na tabela 18, tem-se os resultados, que mostram que as séries são 

estacionárias com 99% de confiança na primeira diferença, ou seja, são 

integradas de ordem 1. E as defasagens foram selecionadas conforme os 

valores do resultado pelo critério de informação do Akaike (AIC). 
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Com relação ao teste de co-integração de Johansen foram realizadas 

comparações duas a duas entre os estados produtores de café. Essa técnica foi 

retirada de NOGUEIRA, AGUIAR e LIMA (2005), que traz o teste duas a duas, 

aumentando o poder de previsão do modelo. Aqui foram analisadas 

comparações entre as séries logaritmizadas: Minas Gerais x São Paulo, Minas 

Gerais x Paraná e São Paulo x Paraná. 

Pelo teste de Johansen, pode ter-se uma relação de co-integração entre 

as variáveis, como mostram as tabelas abaixo. No teste, rejeita-se com 95% de 

confiança a hipótese de que o número de equações co-integradas é zero, e não 

se rejeita a hipótese que o número de equações co-integradas (E.C.) menor ou 

igual a uma equação. Isso significa que, estatisticamente, existe uma equação 

de co-integração entre essas variáveis. 

TABELA 19: TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO DE JOHANSEN ENTRE MINAS GERAIS E SÃO 
PAULO. 

Hipótese nula Traço T r a ç o A m á x Amáx calc * 

E C K 1 0.591 3.76 0.5901 3.76 

E C = 0 16.032 15.41 15.441 14.07 

OBS: O Valores calculados para um intervalo de 95% de confiança. 

TABELA 20: TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO DE JOHANSEN ENTRE MINAS GERAIS E 
PARANÁ 

Hipótese nula Traço Traço c a l c * A m á x Amáx calc* 

E C < 1 7.701 12.25 7.701 12.25 

E C = 0 27.890 25.32 20.189 18.96 

OBS: O Valores calculados para um intervalo de 95% de confiança. 

TABELA 21: TESTES DE CO-INTEGRAÇÃO DE JOHANSEN ENTRE SÃO PAULO E PARANÁ 

Hipótese nula Traço Traço^* A m á x Amáx calc* 

E C K 1 0.590650 3.76 0.590650 3.76 

E C = 0 16.0319 15.41 15.4413 14.07 

OBS: (*) Valores calculados para um intervalo de 95% de confiança. 

O teste de co-integração confirma que entre os estados de Minas Gerais e 

São Paulo existe uma relação de co-integração entre seus preços. Assim como 

os testes entre os estados de Minas e São Paulo e dos estados São Paulo e 

Paraná. Todos os testes demonstraram que entre as variáveis existem uma ou 

mais relações de co-integração. 
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TABELA 22: TESTE DE CO-INTEGRAÇÃO DE JOHANSEN PARA OS ESTADOS  

Série Defasagem nos N° de co-
relacionada Sumário pares variáveis integrações Equação de Co-integração normalizada 

M G x S P "v" 110 2 MG = -1,857 SP 

MG x PR "iv" 1 4 1 MG =-0,0271 + 3,319 PR 

S P x P R 'W 1 J 1 SP = -0,829 PR  
OBS: "iii" com tendência determinística linear nos dados, com intercepto e sem tendência na 

equação de co-integração e teste VAR. 
"iv" com tendência determinística linear nos dados, com intercepto e com tendência na 
equação de co-integração e teste VAR. 
"v" com tendência determinística quadrática nos dados, com intercepto e com tendência na 
equação de co-integração e teste VAR. 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Na primeira linha, temos relação de co-integração entre Minas Gerais e 

São Paulo que são integrados com um 99% de confiança. Mostra também que 

um aumento de 1 % do preço em São Paulo irá diminuir em 1,857% o preço do 

café de Minas. Na regressão entre Minas Gerais e Paraná, também pode-se 

afirmar que são co-integradas com 99% de certeza.. Podemos perceber que 

para cada percentual de aumento no preço paranaense aumenta 3,319% o preço 

do café mineiro. Entre o mercado do Paraná e de São Paulo há uma integração, 

com 99% de certeza. A equação nos mostra que para cada aumento nos preços 

paranaenses há uma diminuição dos preços paulistas na ordem de 0,829. A 

integração dos mercados é um ponto importante, pois sugere que haja difusão 

eficiente das informações. As informações disponíveis afetam os preços em 

qualquer região analisada, transmitindo-as para os demais mercados, indicando 

que os mercados funcionam adequadamente. 

Com a estimação pelo VEC podemos fazer a decomposição da variância, 

que como nos testes co-integração, foi estruturado entre dois e dois estados. As 

tabelas foram feitas com as decomposições das variâncias das duas variáveis 

por equação, ou seja, a tabela é dividida entre as duas variáveis e estas pelas 

suas influências. 
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TABELA 23: DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA DOS PREÇOS DE CAFE ENTRE MINA" 
GERAIS E SÃO PAULO (EM %) 

Decomposição da Variância em Minas Gerais 
Meses São Paulo Minas Gerais 

Decomposição da Variância em São Paulo 
Meses São Paulo Minas Gerais 

1 0,00 100,00 1 36,60 63.40 
2 1,46 98,54 2 32,91 67,09 
3 6,26 93,74 3 33,65 66,35 
4 7,16 92,84 4 35,23 64,77 
5 7,64 92,36 5 38,47 61,53 
6 10,26 89,74 6 37,55 62.45 
7 13,97 86,03 7 34,82 65,18 
8 15,17 84,83 8 32,61 67,39 
9 17,29 82,71 9 32,25 67.75 
10 20,25 79,75 10 32,11 67.89 
11 20,61 79,39 11 32,57 67,43 
12 21,43 78,57 12 32,60 67,40 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

TABELA 24: DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA DOS PREÇOS DE CAFÉ ENTRE MINAS 
GERAIS E PARANÁ (EM %)  

Decomposição da Variância em Minas Gerais Decomposição da Variância no Paraná 
Meses Minas Gerais Paraná Meses Minas Gerais Paraná 
1 100,00 0,00 1 72,44 27,56 
2 99,59 0,41 2 77,96 22,04 
3 99,58 0,42 3 74,41 25.59 
4 99,02 0,98 4 68,41 31,59 
5 98,44 1,56 5 62,95 37,05 
6 98,62 1,38 6 60,34 39,66 
7 98,21 1,79 7 56,90 43,10 
8 98,04 1,96 8 55,44 44.56 
9 98,00 2,00 9 55,55 44,45 
10 97,66 2,34 10 55,06 44,94 
11 97,17 2,83 11 55,19 44,81 
12 96,76 3,24 12 55,79 44,21 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

TABELA 25: DECOMPOSIÇÃO DA VARIÂNCIA DOS PREÇOS DE CAFÉ ENTRE SÃO PAULO 
E PARANÁ (EM %) 

Decomposição da Variância em São Paulo Decomposição da Variância no Paraná 
Meses Paraná São Paulo Meses Paraná São Paulo 
1 0,00 100,00 1 33,52 66.48 
2 22,53 77,47 2 55,31 44,69 
3 45,64 54,36 3 71,13 28,87 
4 64,78 35,22 4 79,87 20,13 
5 73,87 26,13 5 83,40 16.60 
6 75,95 24,05 6 83,94 16.06 
7 77,43 22,57 7 84,19 15,81 
8 78,28 21,72 8 84,29 15,71 
9 78,40 21,60 9 84.22 15,78 
10 78,19 21,81 10 83,87 16,13 
11 78,16 21,84 11 83,85 16,15 
12 78,26 21,74 12 83,70 16,30 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Podemos observar que na decomposição da variância que o estado de 

Minas Gerais é o grande determinante dos preços do café no Brasil. 

Comparando as análises entre S. Paulo x Minas e Paraná x Minas, percebe-se 

que o estado mineiro é o grande responsável na determinação de seus preços, 

como nos preços do estado comparado. Observa-se que o mercado paranaense 

é menos influenciado pelo mineiro que o paulista, porem o mercado paulista tem 

mais força de influencia sobre o mercado de Minas do que o paranaense sobre o 

mineiro. Esse resultado pode ser interpretado como o mercado paulista e mineiro 

serem mais integrados que os mercados paranaense e mineiro. Entre os estados 

de São Paulo e Paraná percebe-se que o estado paranaense tem mais força 

para alterar e influenciar os preços paulistas. Na comparação direta entre esses 

estados, o estado bandeirante se mostrou mais influenciável pelo estado do 

Paraná, dado esse interessante já que a produção do estado de São Paulo é 

maior. 

Para uma visão mais objetiva na alteração nos preços frente a uma 

mudança no em apenas uma das variáveis foi utilizado a técnica de resposta-

impulso, pelo método de decomposição residual em doze defasagens. Os 

gráficos estão dispostos com a resposta ao impulso da variável concorrente, já 

que essa análise foi feita como as demais de duas a duas. A análise do gráfico 

deve ser, com um aumento de 1 % no preço de uma variável no período \, qual 

será a mudança na outra variável em 12 períodos. 

GRÁFICO 7: RESPOSTAS A CHOQUES NOS PREÇOS DE CAFÉ NO MERCADO DE MINAS 
GERAIS NOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MINAS GERAIS. 

1.2 

-0,8 ' 

Minas Gerais - - -São Paulo 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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GRÁFICO 6: RESPOSTAS A CHOQUES NOS PREÇOS DE CAFÉ NO MERCADO DE SÃO 
PAULO NOS ESTADOS DE SÃO PAULO E MINAS GERAIS. 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

O gráfico 8, acima mostra que para um aumento de 1 % do preço em São 

Paulo ocorre no segundo mês um aumento do preço em Minas e depois uma 

baixa nos preços até o décimo primeiro mês em que volta a subir o preço 

mineiro. No caso de um aumento de 1 % do preço em Minas Gerais(gráfico 6), 

ocorre uma baixa no preço paulista. Essa baixa permanece nos meses 

subseqüentes até o décimo segundo mês, só alterando com uma diminuição 

maior ou menor dos preços. 
GRÁFICO 9: RESPOSTAS A CHOQUES NOS PREÇOS DE CAFÉ NO MERCADO DE MINAS 

GERAIS NOS ESTADOS DE PARANÁ E MINAS GERAiS. 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

GRÁFICO 10: RESPOSTAS A CHOQUES NOS PREÇOS DE CAFÉ NO MERCADO DO 
PARANÁ NOS ESTADOS DE PARANÁ E MINAS GERAiS. 

2.0 

-0.8 

Minas Gerais - - -Paraná 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

O gráfico 9, mostra que para um aumento de 1 % no preço em Minas 

Gerais ocorre um aumento nos preços paranaenses que depois de uma 

instabilidade inicial se acomoda em um aumento de aproximadamente 0,4 % a 

partir do sétimo mês. Para um aumento de 1 % nos preços do Paraná, gráfico 

10, ocorre um aumento dos preços em Minas e depois uma baixa nos preços 

que irá se estender até o décimo segundo mês quando volta a ficar próximo do 

preço inicial. 

GRÁFICO 11: RESPOSTAS A CHOQUES NOS PREÇOS DE CAFÉ NO MERCADO DE SÃO 
PAULO NOS ESTADOS DE PARANÁ E SÃO PAULO. 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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GRÁFICO 12: RESPOSTAS A CHOQUES NOS PREÇOS DE CAFÉ NO MERCADO DO 
PARANÁ NOS ESTADOS DE PARANÁ E SÃO PAULO. 

3,0 

-4.0 

São Paulo - - -Paraná 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

No gráfico 11, os preços do Paraná, depois de um aumento em São 

Paulo, aumentará mais que proporcionalmente chegando a mais de duas vezes 

o aumento inicial paulista no quinto mês após o ocorrido. No caso do choque no 

preço do Paraná (gráfico 12), observa-se que um aumento nos preços acarretará 

em uma diminuição que chegará a quase quatro vezes a alteração inicial nos 

preços paulistas, sendo que depois estes se normalizarão e voltarão próximos 

aos preços original. 

A estimação do VEC foi efetuada com as mesmas especificações do 

modelo e defasagens nos pares de variáveis, como nos teste de co-integração 

de Johansen. Utilizando as série logaritmizadas dos preços em Minas Gerais, 

São Paulo e Paraná, temos os seguintes resultados para as estimativas para o 

parâmetro Ç3 temos a tabela 26: 

TABELA 26 : ESTIMATIVAS DO PARÂMETRO &PARA AS SÉRIES ESTADUAIS 

Relações Valor Estimado do < 3 tcalc- ttab (5%) 
Minas Gerais x São Paulo -0,269 -3,028 1,684 
São Paulo x Minas Gerais -0,199 -3,364 1,684 
Minas Gerais x Paraná -0.156 -1.335 1,684 
Paraná x Minas Gerias -0.150 -1.804 1,684 
São Paulo x Paraná 1.507 4,037 1,684 
Paraná x São Paulo 1.654 3,683 1,684 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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Comparando os dados do teste t percebe-se que o mercado de café 

arábica onde o ç3 significativo a 5%, é estatisticamente diferente de zero, em 

todos os casos, exceto no caso do Paraná causando Minas Gerais. Isso deve-se 

ao fato do mercado paranaense ser o menor mercado destes e estar 

geograficamente distante do mineiro. Os resultados sugerem que os mercados 

realmente se mostram eficientes já que eles se alteram e interagem em todos os 

sentidos. 

Essa relação de longo prazo mostra um mercado integrado e que é 

compatível com a L.P.U., porém o fato do coeficiente não ser um pode ser 

causado por inúmeras razões como: perda ou ganho de market share, aumento 

ou diminuição das exportações locais ou ainda por uma restrição para uma maior 

produção e atendimento da demanda. 

Para se confirmar a causalidade foi utilizado também o teste de 

causalidade de Granger. As séries foram testadas de uma a doze defasagens. 

Foi encontrado que com até 10% de significância podemos dizer que Paraná 

causa São Paulo e São Paulo causa Paraná. Podemos intuir que as cafeiculturas 

nos estados do Paraná e de São Paulo são como uma grande única região, 

extremamente interligadas e interdependentes. Como mostra também o R2 muito 

elevado do VEC entre essas regiões, podemos pensar em uma região que é 

afetada de forma parecida, por variáveis exógenas, e reage de forma muito 

semelhante. Ressaltando os antigos laços da ocupação do território do norte do 

Paraná, produtor de café. Laços econômicos e sociais que formaram uma 

integração e unidade dos paulistas no norte paranaense. 

TABELA 27: ESTIMAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO VEC ENTRE MINAS GERAIS E SÀQ PAULO 

Variáveis APmg APsp Variáveis APmg APsp 
-0.269 ** -0,199 ** 

APmg (t-1) 0,138 0,285 * APsp (t-1) 0,135 0,247 
APmg (t-2) 0,181 0,133 APsp (t-2) 0,046 0,195 
APmg (t-3) 0,105 0,115 APsp (t-3) 0,601 * 0,185 
APmg (t-4) -0,215 -0,104 APsp (t-4) 0,478 0,298 
APmg (t-5) 0,118 0,078 APsp (t-5) -0,037 -0,127 
APmg (t-6) 0,031 0,135 APsp (t-6) 0,028 -0,115 
APmg (t-7) -0,004 0,151 APsp (t-7) 0,378 -0,005 
APmg (t-8 0,078 0,211 APsp (t-8) -0,075 -0,113 
APmg (t-9) 0,398 * 0,062 APsp (t-9) -0,132 -0,079 
APmg (t-10) -0,116 0,162 APsp (t-10) 0,472 0,006 
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Diagnóstico do Modelo 
R2 0.394 0,450 
Estatística F 0,769 0,966 
Akaike AIC -1,728 -2,545 

OBS. (*) a 10% de significância, ( " ) a 5% de significância, ( ) estatisticamente insiqnificante 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

TABELA 28: ESTIMAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO VEC ENTRE MINAS GERAIS E PARANÁ 
Variáveis APmg APpr Variáveis APmg APpr 

-0.155 -0.151 " 
APmg(t-1) -0,092 0,333 * APpr(t-1) 0,077 -0,175 
APmg(t-2) -0,049 -0,060 APpr(t-2) -0,190 0,074 
APmg(t-3) 0,100 -0,196 APpr(t-3) 0,055 0,202 
APmg(t-4) -0,013 -0,119 APpr(t-4) -0,093 -0,140 
APmg(t-5) 0,343 0,301 * APpr(t-5) -0,527 " -0,579 " 
APmg(t-6) -0,012 0,106 APpr(t-6) 0,101 -0,072 
APmg(t-7) 0,051 0,290 * APpr(t-7) -0,084 -0,421 * 
APmg(t-8) 0,014 0,458 " APpr(t-8) -0,006 -0.477 ** 

Diagnóstico do Modelo 
R2 0,182 0,387 
Estatística F 0,475 1,346 
Akaike AIC -1,636 -2,304 

OBS: (*) a 10% de significância, ( " ) a 5% de significância, ( ) estatisticamente insignificante 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

TABELA 29: ESTIMAÇÃO E DIAGNÓSTICO DO VEC ENTRE SÃO PAULO E PARANÁ 
Variáveis APpr APsp Variáveis APpr APsp 
^3 1.655 ** 1.508 " 
APpr (t-1) -0,738 * -0,475 APsp (t-1) 1,528 ** 1,124 ** 
APpr (t-2) -1,150 ** -0,763 " APsp (t-2) 1,319 ** 1,046 ** 
APpr (t-3) -0,489 -0,231 APsp (t-3) 0,804 * 0,450 
APpr (t-4) -0,060 0,043 APsp (t-4) 0,214 0,168 
APpr (t-5) -0,822 ** -0,527 " APsp (t-5) 1,212 ** 0,853 
APpr (t-6) 0,708 ** 0,572 " APsp (t-6) -0,654 * -0,470 
APpr (t-7) -0,861 ** -0,433 APsp (t-7) 1,148 ** 0,766 ** 
APpr (t-8) -0,552 * -0,422 * APsp (t-8) 1,103 ** 0,950 ** 
APpr (t-9) -0,291 -0,283 APsp (t-9) 0,198 0,304 
APpr (t-10) -0,508 * -0,235 APsp (t-10) 1,388 ** 0,856 ** 
APpr (t-11) -1,050 ** -0,763 " APsp (t-11) 1,233 ** 0,952 ** 

Diagnóstico do Modelo 
R2 0,723 0,722 
Estatística F 2,729 2,704 
Akaike AIC -2,799 -3,169 

OBS: O a 10% de significância, ( " ) a 5% de significância, ( ) estatisticamente insignificante 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

Percebe-se que apesar desses três modelos serem bem representativos, 

a interação e o poder de previsão do modelo entre Paraná e São Paulo é o mais 

robusto. Este último modelo tem a maior quantidade de defasagens 

significativas, além de um maior R2, um valor extremamente alto para o modelo 
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VAR. Porém todos os modelos são significativos e apresentam resultados 

consistentes. Esses resultados mostram que a cadeia produtiva do café arábica 

brasileira pode ser considerada integrada e o mercado do produto eficiente na 

transmissão e absorção das informações. 

5.3 MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO 

Segundo BRANDT (1980) e JUNQUEIRA e CANTO (1971), a margem, 

que é obtida pela diferença de preço pelo qual um intermediário compra e vende 

uma mercadoria, pode ser definida como os serviços de comercialização. Esse 

preço é determinado pela oferta e demanda por esses serviços. Para se 

determinar a margem real e não superestimá-la deve-se trabalhar com 

quantidades equivalentes, ou seja, ajustando-se as quantidades em relação a 

possíveis perdas. 

Para BRANDT (1980), as perdas decorrentes da comercialização do café 

beneficiado para o café moído são de aproximadamente 5%. Isso se traduz em 

uma redução de 5% na quantidade de café que é comprado pelo varejista para 

ser torrado e moído em relação ao vendido ao consumidor final. Com isso, o 

varejista tem uma perda de 5% na receita que teria caso não houvesse a perda. 

Apesar da origem dessa informação ser antiga, não foram encontrados dados 

mais recentes sobre as perdas na transformação do café, o que força a usar 

dados um tanto defasados. 

GRÁFICO 13: PREÇO DO CAFÉ NO ATACADO E NO VAREJO EM PREÇOS REAIS (R$) 
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FONTE: INFORMAÇÕES ECONÔMICAS 

Preço Varejo 
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No gráfico 13, mostra que após a elevação dos preços em 1997, que 

ocorreram mudanças no comportamento dos preços. Na verdade existe uma 

tendência geral de declínio nos preço, com uma clara de queda nos preços a 

partir de 1998, com uma pequena recuperação dos preços a partir do segundo 

semestre de 2002. 

GRÁFICO 14: PREÇO DO CAFÉ NO PAGOS AO PRODUTOR E NO ATACADO EM PREÇOS 
REAIS (R$) 
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FONTE: INFORMAÇÕES ECONÔMICAS 

O gráfico 14 mostra a mesma tendência do gráfico anterior, uma 

tendência dos preços declinarem, sendo essa uma tendência mais forte após 

1998, porém em uma aparente maior sintonia. Os preços pagos ao produtor e os 

preços do atacado são extremamente próximos, enquanto os preços pagos aos 

varejistas são muito maiores e mantêm uma grande distância em relação aos 

demais, devido a uma margem a nível de varejo. 

As margens foram levantadas em sua forma relativa, e elas se mostraram 

oscilantes, sem uma tendência clara definida. As margens médias para todo o 

período foram: margem total relativa de 63,57%, margem relativa do atacado de 

9,15% e a margem relativa do varejo de 59,91%. Reforçando que o montante 

principal dos recursos gastos no consumo de café acaba retido pelas 

torrefadoras. 
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GRÁFICO 15: MÉDIA MENSAL DA MARGEM DO ATACADO NO PERÍODO 1995-2005 (%) 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

O gráfico 15 não mostra uma tendência clara quanto à sua disposição 

durante o ano, mantendo-se estável, muito próximo da sua média de 9,15% 

durante o período. Isto sinaliza que o setor atacadista não detém muito poder 

econômico sobre os produtores, já que o beneficamento pode ser exercida por 

todos os agentes produtivos, os torrefadores, as cooperativas, e os próprios 

produtores. 

GRÁFICO 16: MÉDIA MENSAL DA MARGEM DO VAREJO NO PERÍODO 1995-2005 (%) 
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FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

No gráfico 16, da média mensal da margem do varejo podemos observar 

claramente que as margens varejistas são cíclicas, aumentado de abril até 

t 
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agosto e diminuindo de setembro até março. Importante ressaltar que o período 

de alta das margens é o período de colheita do café em São Paulo, começando 

em março e indo até agosto. Mostrando que as torrefadoras conseguem se 

apropriar do lucro com a baixa de preços proveniente da época da colheita, e 

diminuem na época da entressafra. 

Comparando essas margens e seus modelos de produção podemos 

classificar o setor atacadista como algo próximo de uma concorrência perfeita, 

em que sempre é possível a entrada de novos agentes, visto que não há 

barreiras a entrada. O mercado varejista pode ser considerado um mercado 

oligopólico, com grandes firmas e com barreiras a entrada. 

Assim como consta em MANFIO (2005), utilizou-se nesse estudo um 

modelo dinâmico. Modelo esse que pode ser estruturado para dar os custos de 

comercialização segmentados, possibilitando uma melhor compreensão dos 

fatores relativos que formam a margem de comercialização. Para explicar as 

margens de atacado e de varejo, foram usados os preços defasados pago ao 

produtor, atacado e varejo, além do custo de transporte, custos com fertilizantes, 

custos de capital e custos com remuneração do trabalho. 

Econometricamente temos: 

M a = (3o + (3i P a M + (32 PpT-1 + (33 D + (34 F + (35 I + (36 Sm + (37 Wo + e 1 t 

M v = (30 + pi P v M + (32 P a M + (33 D + B 4 F + (35 I + (36 Sm + (37 Wo + 

Sendo: M a a margem do atacado, M v a margem do varejo, Pp M o 

logaritmo do preço pago ao produtor defasado em um período, Pa M o preço no 

atacado defasado em um período, Pv M o preço no varejo defasado em um 

período, D o preço do diesel, F o preço do formulado 1 7, I a taxa de juros, Sm o 

valor do salário mínimo e Wo o valor da diária à seco pago na colheita do café. 

Todos os preços estão em logaritmos naturais. 

As estimações, baseado em FAGUNDES, VICENTE E MARGARIDO 

(2002) e MANFIO (2005), foram feitas pelo método dos Mínimos Quadrados 

1 7 Fertilizante de base NPK 



60 

Ordinários (MQO). Com a verificação de autocorrelação pelo teste "d" de Durbin-

Watson. 

As margens de atacado mostraram-se pouco representativas, com um R2 

de 0,5376, porém não autocorrelacionada, não sendo necessário nenhuma 

correção. Na regressão o intercepto, o diesel, o formulado, a taxa de juros e 

salário pago ao funcionário que colhe o café foram não significativos. 

Estatisticamente, sendo as margens influenciadas apenas pelo preço do atacado 

(positivamente), o preço pago ao produtor (negativamente) e o salário mínimo 

(positivamente). Os preços seguem o que traz a teoria sobre margens de 

comercialização. O salário mínimo vem no sentido oposto do esperado, porém 

esse resultado também foi encontrado por MANFIO (2005), pode-se considerar 

que o salário mínimo seja nesse caso um fator mais importante para o atacado 

que para os produtores e aumenta os custos dos atacadista de forma mais 

intensa. Aumentando os custos do atacado, aumenta sua margem. 

M a = -0 657 + 0.27T P a M - 0.275* P p M + 0 048*D + 0 010*F - 0.007*1 + 0.108*Sm + 0.037*Wo 

(0.471) (0.093) (0.092) (0.037) (0.048) (0.006) (0.054) (0.075) 

[-1.393] [2.924]** [-3.001]** [1.2931 [0214] [-1.087] [2.000]** [0.491] 

R2 = 53,76% Durbin-Watson = 2,158 Estatística F = 12,917 

Sendo que: ( ) o desvio padrão 

[ ] o valor do t calculado 

* significativo a 10% 

" significativo a 5% 

O resultado da regressão da margem de varejo mostrou ser mais 

esclarecedor do que o da margem de atacado. Com um R2 de 0,8552 um uma 

estatística F de 85,951 parece que a equação tem um grande poder de 

explicação. Nas variáveis do modelo, apenas o diesel e a taxa de juros ficaram 

como variáveis não explicativas. Como mostra a fórmula de margem do varejo, o 

preço no varejo influencia positivamente esta margem enquanto o preço do 

atacado tem influencia negativa O preço do fertilizante teve influência negativa, 

podendo ser causado pelo aumento do preço do insumo para o produtor e o 

aumento dos custos de produção, o que acaba sendo transferido para toda a 
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corrente da cadeia produtiva. Os sinais inversos nos salários pagos traz uma 

explicação nova, não encontrada na literatura a respeito (MANFIO, 2005). A alta 

nos salários pagos aos trabalhadores na colheita de café acaba aumentando os 

custos da produção e com isso diminui a margem apropriada pelos varejistas, 

porém como o salário mínimo é um indicador mais amplo e vale para todos os 

trabalhadores, se traduz em uma demanda mais aquecida pelo produto e que 

pode ser apropriada pelo varejo. Pode-se interpretar esse fenômeno também, 

como os custos do salário mínimo maior são mais significativos para os 

varejistas e com isso eles têm de aumentar sua margem. 

Mv = 1.213 + 0.794* P v M - 0.810* P a t 1 - 0.091*D - 0.001*F -0 016*1 + 0.001 1 Sm - Q.038*Wo 

(0719) (0.052) (0.121) (0.084) (0.000) (0.001) (0.020) (0 012) 

[1 687]* [-15.520]** [6.546]** [-1.082] [-3.361]** [-0.804] [2.153]** [-3.207]** 

R2 = 85,52% Durbin-Watson = 1,989 Estatística F = 86,951 

Sendo que: ( ) o desvio padrão 

[ ] o valor do t calculado 

* significativo a 10% 

** significativo a 5% 

A diferença entre as duas regressões mostra que é necessário pesquisar 

um maior número de variáveis que expliquem principalmente a margem do 

atacado, pois ainda existe uma grande parte dela que ainda não foi explicada. 

Também foi abordada nesse estudo a margem de varejo, que foi razoavelmente 

bem explicada, apesar de não contar com nenhuma variável que traduza os 

custos com embalagens que na parte do varejo é um custo muito significativo. 



R C O N C I usãn 

A análise dos dados desse estudo foi ilustrativa, buscando demonstrar 

que, apesar do mercado brasileiro influenciar o mercado americano, não se pode 

afirmar que sejam mercados totalmente integrados. Loqo se percebe que 

existem travas e barreiras, tanto tarifárias como sanitárias dos qovernos. para o 

livre comércio, apesar de se tratar de um mercado aberto. 

O resultado da ação entre os estados mostra uma integração nacional 

extremamente forte. Realmente, pode-se pensar os principais produtores como 

um mercado só, idéia reforçada pela Figura 5 que mostra as áreas produtoras 

realmente muito próximas uma da outra formando um único corredor produtivo 

de café. Isto suqere que o mercado seja muito eficiente. Um mercado 

competitivo faz com que as informações tenham uma rápida difusão entre os 

aqentes. Mercados eficientes proporcionam grandes operações de arbitraqem e 

com isso o funcionamento da LPU 

As margens descobertas nesse estudo mostraram-se propícias para a 

apropriação dos lucros pelos torrefadores, visto as altas margens. Porém nelas 

estão embutidos todos os custos de comercialização e os de transformação do 

café beneficiado para o em pó. Esse resultado pode trazer implícitos muitos 

custos que aqui não foram especificados, como o custo das embalagens. As 

margens de atacado foram mais moderadas, possivelmente revelando só os 

lucros com o atravessamento e um pequeno custo de armazenagem. 

Com esses resultados, podem-se fazer relevantes constatações quanto a 

políticas publicas, já que. se essas forem eficientes, se irradiar-se-ão pelos 

principais estados produtores. Por exemplo, uma política de diminuição dos 

custos de comercialização se traduz em menores margens de comercialização e 

logo em maiores rendas aos produtores, o que se espalhará para os demais 

estados do estudo e trará melhores rendimentos para todos o produtores. 

Porém, sendo esses mercados eficientes, políticas públicas para os produtores 

têm de ser muito cuidadosas, já que poderiam criar distorções e prejudicar o 

funcionamento do mercado. 

Por fim, é importante ressaltar as limitações quanto ao acesso a 

informações. Os órgãos competentes devem levantar maior variedade de dados 
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e em várias localidades que hoje são deficientes, para que próximos estudos 

sejam realizados com maior quantidade e variedade de dados O teste 

integração entre os estados, para ser mais eficiente, poderia considerar uma 

maior quantidade de estados ou até microrregiões e utilizar dados de uma 

periodicidade menor. Uma análise mais precisa da margem poderia ser realizada 

com mais variáveis relativas aos custos, como para a margem de varejo o custo 

de embalagens plásticas. Para com isso criar políticas públicas que sejam mais 

eficientes e que tragam benefício reais para os produtores 

Para o teste entre os preços do café no mercado internacional e 

doméstico sugere-se que estudos posteriores o façam teste com uma quebra 

estrutural decorrente da desvalorização cambial de 1999 e da mudança de 

política cambial, de câmbio controlado com bandas cambiais para o câmbio livre. 

Sendo um tema instigante que pode trazer mais conhecimento e com isso 

possibilidade de melhores políticas públicas e estratégias mais bem sucedidas 

dos agentes econômicos atuantes na cadeia do café no Brasil 
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