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Resumo 
 
O objetivo deste estudo é investigar as relações de longo prazo do preço de camarão pago ao 
produtor em quatros regiões do Estado do Rio Grande do Norte. As séries históricas 
representam a média de preços (jan/2008 a dez/2011) paga por quilo do camarão cinza de 12 a 
15 gramas, in natura deflacionados pelo índice de Preços ao Produtor, obtidas junto a 
produtores em 4 regiões distintas do Estado do RN. Para determinar a relação de integração 
entre as variáveis, foram aplicados testes de raiz unitária de Dickey e Fuller, cointegração de 
Johansen, causalidade de Granger e testes sobre parâmetros β e α do vetor de cointegração. 
Avaliada a relevância de cada região dentro do vetor de cointegração pela hipótese , 
testou-se a hipótese de perfeita integração , a fim de verificar se a Lei de Preço 
único é válida para esses mercados. A partir das análises pode-se evidenciar que as quatro 
regiões equilibram-se sob a Lei de Preço Único e testes de causalidade contrastam a análise 
apontando a bicausalidade, no sentido de Granger, entre as microrregiões Valo do Açú e 
Natal-Macaíba; Natal-Macaíba e Litoral Sul, além da relação unicausal da microrregião 
Litoral Nordeste para a região Vale do Açu. 
 
Palavras-Chave: Cointegração, Lei de Preço Único, Causalidade de Granger. 
 

1. Introdução 

 

A atividade da carcinicultura marinha vem apresentando um desenvolvimento 

crescente nos últimos anos, constituindo-se, para vários países, fator de desenvolvimento 

econômico e social (Cao e Lin, 1995; Hambrey e Lin, 1996; Miller, 1990; Primavera, 1991).  
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Além de representar uma ótima alternativa para o atendimento da crescente demanda 

mundial por camarão, a carcinicultura marinha vem se constituindo numa importante 

atividade sócio-econômica, cujos reflexos positivos têm favorecido, sobremaneira, as regiões 

produtoras. 

No Brasil essa atividade tem uma história muito recente. As primeiras iniciativas, no 

sentido de desenvolvê-la comercialmente, datam de 1973 pelo Governo do Rio Grande do 

Norte, que tomou a iniciativa de instalar um centro para pesquisas e produção de pós-larvas 

de camarões marinhos, com o objetivo de fomentar o cultivo ao longo da costa (Rocha et al., 

1989). 

Atualmente, a espécie LitopenaeusVannamei, originária do Oceano Pacífico e 

introduzida no Brasil na década de 90, é responsável pelo atual estágio de desenvolvimento da 

carcinicultura no país. Devido à sua rusticidade, ao rápido crescimento e principalmente a sua 

capacidade de adaptação às condições climáticas brasileiras, a exploração comercial em 

fazendas se expandiu de forma rápida, participando da quase totalidade dos cultivos 

realizados nacionalmente (Rocha et al. 1997; Maia e Rocha, 1995). 

O mercado de carcinicultura no Estado do Rio Grande do Norte tem passado por 

importantes transformações e redefinições estratégicas e comerciais desde a ação antidumping 

imposta pelos Estados Unidos, a desvalorização do câmbio e a ocorrência de enchentes em 

2004, 2008 e 2009 que contribuíram para o surgimento e disseminação de doenças virais às 

fazendas de camarão. Tais eventos motivaram o setor a repensar as estratégias de 

comercialização como ponto substancial para a sobrevivência dos agentes na cadeia 

produtiva. 

Como alternativa de reposicionamento da comercialização do camarão, o setor 

produtivo passou a escoar a produção para o mercado doméstico, que em 2009 já consumia 

mais de 90% da produção nacional de camarão cultivado. (ABCC, 2002). 

Esta nova arquitetura de escoamento tem produzido mercados regionais importantes, 

com destaque aos para os estados do Ceará e Rio Grande do Norte que juntos produzem mais 

de 56% de toda produção brasileira de camarão. (ABCC, 2002) 

Como há centros bem definidos de produção de camarão no Estado do RN e 

espaçados geograficamente, estes mercados regionais podem estar integrados pela busca por 

lucros, em atividades que envolvem a compra do pescado em uma determinada área onde o 

preço é mais baixo e sua revenda em mercados onde seu preço é mais elevado. Assim, a 

integração de preços deve estar relacionada à arbitragem. 
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A definição usual de perfeita arbitragem de preços garante que cada bem tenha um 

preço único (definido em uma unidade monetária comum) em qualquer mercado, ou seja, que 

os bens sejam vendidos a preços equivalentes em diferentes mercados, após descontarem-se 

os custos de transporte. Esse conceito é chamado de Lei do Preço Único – LPU. 

Barros (1987), em estudos referentes à dimensão espacial dos preços no processo de 

comercialização em mercados competitivos, observa que se um bem é produzido em duas 

regiões separadas geometricamente (X e Y) e se não houver comércio entre elas, o preço de 

cada região ( ) será determinado em função de suas respectivas curvas de oferta e 

demanda. No entanto, havendo comércio entre as regiões e ignorando os custos de 

transferência do produto entre elas, será lucrativo transferir o produto da região de menor 

preço para a outra onde o preço é maior. Esse processo de transferência ocorrerá até que os 

preços nas regiões se igualem. 

A integração de mercados imputa importantes implicações para a descoberta de 

preços e operações comerciais, já que persistentes desvios de integração podem gerar 

oportunidades de lucro para agentes da cadeia. O comportamento dos preços é um importante 

indicador de performance do mercado. 

Isto posto, Goodwing e Schroeder (1991) apontam que mercados não integrados 

podem produzir informações de preços pouco precisas, que distorcem as decisões de 

comercialização dos produtores. Portanto, aferir a integração de um mercado é importante 

para compreender como o mercado se estabelece e o quanto ele é eficiente. 

Neste sentido, este artigo busca investigar a existência de relações de equilíbrio de 

longo prazo nos preços reais médios pagos aos produtores de camarão em quatro regiões do 

Estado do Rio Grande do Norte ao mesmo tempo em que se investiga a relação de causalidade 

no sentido de Granger dos preços entre esses mercados. Tais objetivos se convergem, em 

essência, na investigação da Lei de Preço Único no preço pago ao produtor de camarão no 

Estado do Rio Grande do Norte. 

 

2. Lei de Preço Único - LPU 

 

A Lei de Preço Único estabelece que, em mercados concorrentes isentos de barreiras 

comerciais e custos de transferências, produtos homogêneos vendidos em mesma moeda 

devem ter o mesmo preço. 
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Estudos empíricos têm buscado testar a LPU em diferentes mercados de 

commodities, procurando determinar a convergência de preços dos produtos em diferentes 

regiões. 

Os trabalhos iniciais sobre transmissão de preços e integração de mercados adotavam 

tipicamente análises de correlação e regressões simples em que o preço do produto em um 

mercado era regredido com o preço do mesmo produto em outro mercado. A rejeição da 

hipótese de o coeficiente de inclinação igual a um, e de a constante ser igual a zero, concluía-

se para evidencias da LPU nesses mercados. (CHODI, 2006) 

De forma geral, as séries de preços exibem uma não estacionaridade ou correlação 

serial. Ignorar estas propriedades em um teste empírico de integração de mercados pode 

resultar em conclusões vulneráveis e inferências inconsistentes e viesadas. (GOODWING e 

SCHROEDER, 1991).  

Protopapadakis e Stoll (1983), nos testes da PLU para preços no mercado físcio e 

futuro de várias commodities, evidenciam a não observância das propriedades de 

autocorrelaçao e problemas de regressões espúrias. 

Isard (1977) e Richardson ( 1978), em função dos problemas de autocorrelação 

serial, estimaram a regressão em diferença ou usando variações percentuais. Entretanto, esse 

não é o procedimento mais adequado para se resolver os problemas da não estacionaridade 

dos dados, já que uma séries estacionária pode estar tão próxima de um processo não 

estacionário de forma a induzir inadequadamente a sua diferenciação. Neste caso, as 

propriedades das séries de tempos devem ser consideradas, a fim de se determinar o melhor 

procedimento a seguir. 

Procedimentos alternativos têm se desenvolvido para análise da integração de 

mercados, como os testes de causalidade de Granger (1969) e de cointegração. 

A técnica de cointegração tem sido amplamente utilizadas para se analisar o processo 

de formação de preços em mercados espacialmente separados, a exemplo dos papers 

propostos por Ardeni (1989); Baffes (1991). Esse procedimento leva em consideração as 

características das séries de dados, como a ordem de integração e do processo autoregressivo 

que descreve o comportamento das séries de tempo, e torna possível, pelas relações de longo 

prazo estabelecidas, analisar a validade da LPU. 

No Brasil, são recentes as pesquisas que utilizam a cointegração para testar a 

validade da LPU entre os preços entre mercados. A grande maioria aborda uma perspectiva 

internacional, como os trabalhos de Margarido, Fernandes e Turolla (2002), Coelho (2002), 
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Marçal, Pereira e Canuto (2003), Nogueira, Aguiar e Lima (2005). Abordagens domésticas 

tem sido propostos por Chiodi (2006) e Souza, Braga e Cunha (2010). 

De forma genérica os tratados mais recentes têm convergido em testar a validade da 

LPU a partir de modelos similares ao apresentado por Richardson (1978). 

 

      (equação 1) 

 

Onde representa preço no mercado i;  

representa o preço no mercado j;  representa o custo de Transação;  representa o termo 

residual para as diferenças de preços não explicadas pelas variáveis incluídas na equação e, 

 são os parâmetros a serem estimados. No modelo apresentado por 

Richardson, dois mercados são perfeitamente integrados se , 

corroborando para a evidência de LPU. 

Um problema no uso da abordagem proposta por Richardson é que as informações 

sobre custos de transporte, utilizadas como proxy do custo de transação é raramente 

disponíveis, o que gera a exclusão dessa variável do modelo. Entretanto, o efeito dela pode ser 

captado por um parâmetro que reflita a proporcionalidade em relação ao preço, no caso de um 

modelo multiplicativo, ou um constante, no caso de um modelo aditivo. 

O termo  pode ser omitido e tratado como um distúrbio aleatório não observável. 

Assumindo a hipóteses anteriores a equação acima que representa um modelo aditivo, pode 

ser reescrita da seguinte forma: 

 

       (equação 2) 

 

Considerando-se que  representa o custo de transferência, constante no tempo, a 

LPU é rejeitada quando o parâmetro  diferir de um. 

 

3. Metodologia 

 

As regiões estudadas centram-se em quatro grandes cinturões de produção de 

camarão no Estado do Rio Grande do Norte, compreendendo as microrregiões Natal-Macaíba, 

Litoral Nordeste, Vale do Açu e Litoral Sul. Tais regiões estão representadas por; A 
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(microrregião do Vale do Açu); B (microrregião Litoral Nordeste); C (microrregião Natal-

Macaíba) e D (microrregião Litoral Sul), conforme pode ser visualizado na figura 1. 

 

 

Figura 1: Posicionamento geográfico das quatro microrregiões produtoras de camarão 
Fonte: Adaptado pelo Autor da Fonte original IDEMA-RN. 

 

As séries históricas representam a média de preços paga por quilo do camarão cinza 

de 12 a 15 gramas, in natura, obtidas junto a seus produtores (oito produtores na microrregião 

do Vale do Açu; nove produtores na microrregião Litoral Leste; 15 produtores na 

microrregião Natal-Macaíba e seis produtores na microrregião Litoral Sul). As séries se 

referem ao período de janeiro de 2008 a dezembro de 2011. Os preços foram deflacionados 

pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo - IPA. 

 

4. Estacionaridade e Raiz Unitária 

 

De acordo com Morettin e Toloi (2004), as séries de preços na prática apresentam 

alguma forma de não estacionaridade. Em geral reproduzem tendências, sendo o caso mais 

simples aquele em que a série flutua ao redor de uma reta, com inclinação positiva ou 

negativa (tendência linear). Ainda, a estacionaridade pode ser decorrente de tendência 

estocástica (raiz unitária). 
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A maioria dos procedimentos de análise de séries temporais pressupõe que elas 

sejam estacionárias. Nas situações em que as séries sejam não estacionárias, tomam-se 

diferenças sucessivas da série original ( ) até que essa se torne estacionária, 

Genericamente, se uma série é estacionária, após d diferenças se diz que ela é integrada de 

ordem d, I(d). 

Ao inspecionar graficamente o comportamento ao longo do tempo de uma série é 

possível observar a existência de tendências determinísticas e quebras estruturais. O cálculo 

das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial são mecanismos úteis para 

identificação de uma estrutura não estacionária de uma série. Entretanto, testes mais formais 

são mais indicados para checagem da presença de raízes unitárias a exemplo dos testes, 

Dickey-Fuller Aumentado (ADF),e o teste de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). 

Este último surgiu como forma de se diminuir a incerteza decorrente do baixo poder dos testes 

ADF e PP na presença de quebras estruturais. Nusair (2003) mostra como se deve proceder à 

análise conjunta dos testes. 

 

Tabela 1: Resultado da interação dos testes ADF e KPSS: 
  ADF 

  Aceita Rejeita 

KPSS 
Aceita 

Decisão Inconclusiva  
(informações insuficientes) 

Decisão conclusiva 
(Estacionaridade) 

Rejeita 
Decisão conclusiva 

(Não-Estacionaridade) 
Decisão Inconclusiva 

(integração fracionária) 
Fonte: Adaptado de Nusair (2003). 
Notas: 
(1) Indica a hipótese nula de não-estacionaridade no teste ADF. 
(2) Indica a hipótese nula de estacionaridade no teste KPSS. 

 

Utilizaram-se, no presente trabalho, os testes propostos por Dickey e Fuller (1979 e 

1981) e de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992). Os testes foram realizados para as 

séries em nível, utilizando-se o critério de informação de Schwarz (SC) para o número de 

defasagens. 

 

5. Testes de Cointegração de Engle e Ganger e Johansen 

 

A cointegração estabelece que séries temporais não-estacionárias e integradas de 

mesma ordem compartilham tendências estocásticas semelhantes. Isso significa que elas 

exibem uma relação de equilíbrio no longo prazo. Segundo Engle e Granger (1987), se duas 

séries temporais  e  são ambas I(d), então, qualquer combinação linear entre elas também 
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será I(d), isto é, os resíduos obtidos da regressão serão I(d). Se, no entanto, existir um vetor , 

tal que o termo de erro resultante da regressão  tenha menor ordem de 

integração, I(d, b), onde b>0, então  e serão consideradas integradas de ordem (d, b). 

Desse modo, se  e são ambos I(1) e ~ I(0), as duas variáveis serão co-integradas de 

ordem CI(1,1). 

Se existir cointegração entre as variáveis, o desvio dessas em relação à trajetória de 

longo prazo deve ser incorporado no modelo através do Mecanismo de Correção de Erro. Esse 

mecanismo consiste em incluir no modelo o termo de erro defasado de um período, a fim de 

recuperar as relações de longo prazo que foram perdidas ao diferenciar as séries. Portanto, o 

seguinte modelo deve ser ajustado: 

 

      (Equação 3) 

Sendo 

       (Equação 4) 

 

O valor do resíduo  representa o desvio do equilíbrio de longo prazo no período 

(t-1). Contudo, o método desenvolvido por Engle e Granger é restrito pelo fato de não ser 

capaz de indicar mais de um vetor de cointegração, se limitando a identificar a relação de 

cointegração com apenas um par de variáveis e, além disso, o teste requer que uma das 

variáveis seja exógena. No entanto, quando se trata de integração entre mercados, considerar 

que um preço é exógeno pode ser frágil, pois podem ser simultaneamente determinados, e os 

agentes podem operar em múltiplos mercados. (COSTA, 1999). 

No método de Johansen (1988), considera-se, a priori, que todas as variáveis são 

endógenas. Adicionalmente pode-se estimar e testar a presença de múltiplos vetores de 

cointegração. 

Os procedimentos do teste de Johansen (1988) atem-se ao rank de uma matriz 

característica, sendo intuitivamente uma generalização multivariada do teste de Dickey-Fuller 

Aumentado – ADF. 

Seja um Vetor Auto-regressivo – VAR de primeira ordem, com n variáveis, 

representado por: 

 

        (Equação 5) 
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Um modelo multivariado generalizado escrito na forma de vetores auto-regressivos 

de ordem p incluindo um termo representando a constante e um representando variáveis não 

estocásticas, pode ser representado por: 

 

 (Equação 6) 

 

Onde  é um vetor  de variáveis estocásticas,  é um vetor  

parâmetros. 

Assumindo que todas as variáveis têm a mesma ordem de integração, a (eq.6) acima, 

pode ser reformulada em um Vetor de Correção de Erro – VEC da forma: 

 

  (Equação 7) 

Sendo  

 (Equação 8) 

 

O número de vetores de cointegração é obtido, definindo quantas são as raízes 

características de  diferentes de zero. Se as variáveis não são cointegradas, o rank de  é 

zero. A matriz , de ordem , embute as informações de longo prazo entre as variáveis, 

sendo formada pelas matrizes β e α , que correspondem respectivamente às 

matrizes dos parâmetros de cointegração e dos parâmetros representativos da velocidade de 

ajustamentos, ambas de ordem , onde  representa o número de relações de longo prazo 

e n o número de parâmetros a serem estimados. 

O teste para o número de raízes características que são significativamente diferentes 

de um pode ser conduzido utilizando os seguintes procedimentos: 

 

      (Equação 9) 

               (Equação 10) 

 

onde  é o valor estimado da raiz característica obtida da matriz estimada ; e T é o número 

de observações usadas no ajustamento. 

O procedimento para se determinar o número de vetores de cointegração é realizado 

de modo sequencial, usando-se conjuntamente as estatísticas  traço e  máximo. A estatística 
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de traço aplica-se quando se quer testar se o número de vetores de cointegração é igual ou 

menor que .  Já a estatística,  máximo é usada no caso em 

que se pretende testar se o número de vetores de cointegração é r contra a hipótese alternativa 

de que ele é r+1. 

Para a determinação do valor número de defasagens, adotam-se os critérios de 

Akaike (AIC) e Schwarz (SC), que visa eliminar a autocorrelação dos resíduos (BARBOSA 

et. al., 2002). 

 

              (Equação 11) 

             (Equação 12) 

 

em que  é a soma dos quadrados dos resíduos do processo auto-regressivo de ordem p e T 

refere-se ao número de observações da amostra. 

 

6. Teste de Exogeneidade Fraca – Teste de Hipóteses sobre o Parâmetro  

 

Após a determinação do número de vetores existentes na relação de cointegração, é 

pertinente testar por imposição de restrições sobre o parâmetro β, se esses vetores revelam 

algo sobre a relação de longo prazo subjacente ao modelo. 

As restrições impostas geralmente são motivadas por argumentos econômicos, como 

a hipótese de que uma das variáveis  

A hipótese sobre  pode ser formulada como: 

 

 

 

onde a matriz , de ordem , expressa a hipótese econômica linear a ser testada 

em cada uma das r relações de cointegração, e  é um vetor  dos parâmetros a serem 

estimados na iésima relação de cointegração. Sendo n o número de variáveis consideradas no 

modelo,  os parâmetros não restritos em , e  o número de restrições impostas na matriz 

, tal que . 

Johansen e Juselius (1992) apontam três hipóteses a serem testadas sobre o vetor : 
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i. Na primeira hipótese, a mesma restrição é imposta sobre todos os vetores de 

cointegração. Geralmente, essa hipótese é usada para testar se a estrutura 

particular se mantém em todas as relações de cointegração; 

ii. Na segunda hipótese, assume-se que  das r relações de cointegração tenham 

restrições, enquanto as demais  são não restritas, de forma que . 

Esse caso é utilizado quando se deseja testar se uma hipótese econômica 

específica é estacionária. 

iii. A terceira hipótese é uma generalização da segunda hipótese. A diferença 

estabelece-se na formulação da matriz . Utilizada quando se deseja testar 

se existe algum vetor no espaço de cointegração que combine linearmente as 

variáveis em uma hipótese particular de relação estacionária. 

 

A hipótese sobre o parâmetro  a ser testada nessa pesquisa é similar às estabelecidas 

por Costa (1999), Coelho (2002) e Chiodi (2006). E tem com objetivo testar a relevância de 

cada variável no espaço de cointegração, assim como a perfeita integração entre as variáveis 

que se mostram significativas na relação de cointegração. Assim, serão testadas as duas 

primeiras hipóteses. 

Como desejamos estabelecer a relação de preços em quatro mercados, teremos 

quatro variáveis mais uma constante sendo  os parâmetros a serem 

estimados na i-ésima relação de cointegração e supondo a existência de três vetores de 

integração. Após se testar a relevância de cada mercado no espaço de cointegração (essa é 

testada pela hipótese , a primeira hipótese a ser testada refere-se que a perfeita 

integração, como , para , se mantém em todos os vetores. 

Os resultados dos testes sobre o vetor β são baseados na distribuição  com  

graus de liberdade, sendo k representativo do número de restrições impostas ao vetor. 

Dados os resultados desse teste, é relevante testar se a relação de perfeita integração 

entre dois mercados é um processo por si próprio, ou seja, formam um sistema de preços à 

parte no qual não intervenham os preços dos demais mercados. Neste caso, pretende-se testar 

se existe uma relação  entre os vetores de cointegração que seja 

estacionária. 

 

7. Teste para Exogeneidade Fraca - Teste de Hipóteses sobre o Parâmetro α. 
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Em um VEC, a matriz  contém as informações das relações de longo prazo, onde 

, sendo que α representa a matriz de velocidade dos ajustes de desequilíbrios de curto 

prazo e β é uma matriz dos coeficientes de longo prazo. 

O teste de exogeneidade fraca pode ser útil para investigar, dentre as variáveis 

consideradas no sistema, quais podem ser consideradas exógenas em relação ao padrão de 

equilíbrio determinado pelas relações de cointegração. 

Assim como β, a hipótese de exogeneidade fraca pode ser testada da seguinte forma: 

 

 

 

Onde A é uma matriz ,  uma matriz  e B é de ordem 

 e ortogonal a A, ou seja, . 

Testar a exogeneidade fraca de uma variável em relação ao vetor β é equivalente a 

testar se uma linha da matriz α não difere estatisticamente de zero, o que corresponde a testar 

a seguinte hipótese: 

 

 

 

Da mesma forma que os testes sobre o vetor β, os testes de hipótese sobre o vetor α, 

para a obtenção do nível de significância para a rejeição da hipótese nula, seguem uma 

distribuição  de  graus de liberdade, sendo que  refere-se ao número 

de linhas restritas sobre α. 

 

8. Teste de Causalidade de Granger 

 

Para a investigação da relação entre os preços utilizaram-se os testes de causalidade 

de Granger (1969) para determinar a direção de causalidade de preços entre as regiões. 

O teste de Granger supõe que as informações relevantes para a previsão dos preços 

estão contidas nos dados de séries temporais destas variáveis. O teste baseia-se nas seguintes 

equações: 
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             (Equação 13) 

            (Equação 14) 

 

onde Preço por Kg de camarão na região X; Preço por Kg do 

Camarão na região Y defasado em i períodos; Preço por Kg do camarão na região 

Y; e  Preço por Kg do camarão na região X defasado em j períodos. Em que se 

supõe que as perturbações  não tenham correlação. Assim, têm-se as seguintes 

situações: 

i. Causalidade unidirecional de  para  é indicada se os 

coeficientes estimados sobre defasado em (3) for estatisticamente 

diferentes de zero como um grupo e o conjunto dos coeficientes estimados 

sobre o defasado em (4) não forem estatisticamente diferentes de 

zero. 

ii. Inversamente, causalidade unidirecional de para  é indicada se 

os coeficientes estimados sobre defasado em (3) não forem 

estatisticamente diferentes de zero com um grupo e o conjunto dos 

coeficientes estimados sobre o defasado em (4) forem 

estatisticamente diferentes de zero. 

iii. Realimentação, ou causalidade bidirecional entre as variáveis, é sugerida 

quando os conjuntos de coeficientes de e são estatisticamente 

diferentes de zero em ambas as regressões (3) e (4). 

iv. Por fim, independência, ou não causalidade entre as variáveis do modelo, é 

sugerida quando os conjuntos de coeficientes de e não são 

estatisticamente diferentes de zero em ambas as regressões (3) e (4). 

Partindo de uma especificação geral, consideraram-se 12 defasagens da variável 

dependente. 

A manipulação dos dados foi realizada com a utilização do software E-Views 7.0 
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9. Resultados e Discussões 

 

Na figura 2 se observa o comportamento dos preços reais do Kg do camarão cinza 

(12 a 15g), praticados nas quatro principais microrregiões produtoras do Estado do Rio 

Grande do Norte. O preço do camarão é formado num mercado oligopólio-competitivo, 

constituindo uma concorrência imperfeita. Do lado da demanda, há diversas entidades 

comerciais e do lado da oferta há poucos produtores independentes (competitivos). 

Desde 2008 as exportações de camarão têm decrescido exponencialmente dadas às 

condições cambiais desfavoráveis, motivando o redirecionamento da oferta à demanda 

doméstica. Tal inflexão tem ocasionado excesso de volatilidade nos preços da commodity. A 

oferta de camarão, atualmente, é praticamente destinada ao consumo interno. No Rio Grande 

do Norte, a demanda mais efetiva da commodity concentra-se na região metropolitana de 

Natal, onde se fixam parte relevante dos meios de hospedagem e restaurantes do Estado. 

Entretanto, além do consumo generalizado do camarão pelos residentes ao longo da orla 

marítima do Estado, uma parte da produção é destinada às empresas de beneficiamento para 

revenda de camarão cozido e congelado aos Estados do Brasil e outra parte importante 

vendida in natura diretamente aos atacadistas e varejistas de todo Brasil. 

Aparentemente, as variações de preço entre as regiões têm comportamentos 

homogêneos, havendo discrepâncias marginais, em determinados períodos. A seguir, podem-

se evidenciar a evolução dos preços do camarão cinza “in natura” de 15g para as quatro 

diferentes regiões do Estado do RN. 
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Microrregião Natal-Macaíba Microrregião Litoral Nordeste 

  

Microrregião Vale do Açu Microrregião Litoral Sul 

  

Figura 2: Comportamento dos preços reais do camarão nas Microrregiões Natal-
Macaíba, Litoral Nordeste, Vale do Açu e Litoral Sul no período de 2008 a 2011. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Observa-se que as variações longitudinais das séries temporais dos preços de 

camarão esboçam um crescimento a partir de meados do ano de 2009. 

Aplicando testes formais para identificação de estacionaridade, nas séries de preço, 

em nível, a partir dos testes de Dickey-Fuller Aumentado, não é possível rejeitar a hipótese 

nula de presença de raiz unitária, e pelo teste de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS), 

rejeita-se a hipótese nula de estacionaridade, ratificando, portanto, a não-estacionaridade das 

séries.  

 

Tabela 2: Teste de Estacionaridade para as séries de preços de camarão em quatro 
regiões do Estado do Rio Grande do Norte. 

Modelo 
 

A B C D 
Valores Críticos 
ADF* e KPS* 

Ordem de 
Integração 

Completo 
ADF -1.145 -1,018 -1,026 -1,018 -4,205 I(1) 
KPS 0,854 0,841 0,833 0,847 0,433 I(1) 

Sem tendência 
ADF -1.032 -1,354 -1,305 -1.253 -3,615 I(1) 
KPS 0,267 0,299 0,201 0,321 0,146 I(1) 

Sem constante 
ADF -1,346 -1,492 -1,504 -1,479 -2,627 I(1) 
KPS 0,304 0,299 0,297 0,312 0,116 I(1) 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Notas: * Valor de significância a 5%. 
A – Microrregião Vale do Açu; 
B – Microrregião Litoral Nordeste; 
C - Microrregião Natal-Macaíba; 
D – Microrregião Litoral Sul. 
 

A regra de decisão dos testes ADF e KPS consiste em aceitar a hipótese nula quando 

o valor calculado for menor do que o valor crítico, sendo assim, para o teste ADF a série não é 

estacionária e possui uma raiz unitária, sendo integradas de ordem 1, ou seja, I(1). Já para o 

teste KPS a formalização da hipótese nula é para a estacionaridade das séries, o que implica 

que a rejeição da hipótese atesta para a presença de raízes unitárias. Ainda se observa que para 

qualquer tipo de especificação do modelo em nível, as séries de preço de camarão são não 

estacionárias e I(1). 

Para todos os métodos descritos não se pode rejeitar a hipótese de raiz unitária nas 

séries individuais tanto quanto na sua forma agrupada, indicando presença de raiz unitária 

entre as séries. 

Como as séries de preço de camarão são não estacionárias e possui sazonalidade, foi 

necessário aplicar a 1ª diferença nas séries de preço para transformá-las em séries 

estacionárias, conforme pode ser verificado pela tabela 3, abaixo. Para diferentes 

especificações do modelo, rejeita-se a hipótese nula de presença de raiz unitária pelo teste de 

ADF e se aceita a hipótese nula de estacionaridade pelo teste de KPS. 

 

Tabela 3: Teste de Estacionaridade para as séries de preços de camarão em primeira 
diferença para as quatro regiões do Estado do Rio Grande do Norte. 

Modelo 
 

A B C D 
Valores Críticos 
ADF* e KPS* 

Ordem de 
Integração 

Completo 
ADF -4.696 -4.823 -6.189 -4.987 -4.175 I(1) 
KPS 0,201 0,198 0,192 0,164 0,433 I(1) 

Sem tendência 
ADF -4,651 -4.778 -6.180 -4.647 -3,584 I(1) 
KPS 0,107 0,109 0,101 0,121 0,146 I(1) 

Sem constante 
ADF -4.556 -4.704 -6.154 -4.956 -2.617 I(1) 
KPS 0,104 0,109 0,107 0,092 0,116 I(1) 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
Notas: * Valor de significância à 5%. 
A – Microrregião Vale do Açu; 
B – Microrregião Litoral Nordeste; 
C - Microrregião Natal-Macaíba; 
D – Microrregião Litoral Sul. 

 

Considerando que os preços de camarão são integrados de mesma ordem I(1), 

realizaram-se testes de cointegração de Engle e Granger com os resíduos cujos resultados 
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apresentaram-se como integrado de ordem zero, ou seja, I(0). Assim, pode-se concluir que as 

relações de cointegração não geraram regressões espúrias. 

Sete defasagens foram adotadas na especificação múltipla (limitado pelos graus de 

liberdade) e treze defasagens na especificação par a par, seguindo os critérios de Akaike 

(AIC) e Schwarz (SC). 

Na tabela 4, são apresentados os resultados do teste Engle-Granger para cointegração 

múltipla do preço de camarão para as quatro regiões do Estado do RN. A hipótese nula do 

teste especifica a inexistência de integração de preços entre mercados. Neste sentido, rejeita-

se a hipótese de que os mercados não sejam co-integrados. 

 

Tabela 4: Teste de Cointegração múltipla para as séries de preços de camarão em 4 
regiões do Estado do Rio Grande do Norte. 

Série Estatística tau Probabilidade* Estatística z Probabilidade* 
Microrregião Natal-Macaíba -7,308219 0,0000 -50,74274 0,0000 
Microrregião Litoral Sul -7,098925 0,0000 -49,50510 0,0000 
Microrregião Litoral 
Nordeste 

-8,273914 0,0000 -56,25375 0,0000 

Microrregião Vale do Açu -7,655158 0,0000 -125,4645 0,0001 
Fonte: Elaborado pelos autores 
Nota: Valores críticos da estatística são definidos em Mackinnon (1996) 
 

A análise de cointegração é corroborada a partir da proposição utilizada por Johansen 

e Juselius (1990) a partir dos testes do traço e do máximo autovalor. Assim, constata-se a 

rejeição da hipótese nula de que não há relação de cointegração entre os preços de camarão (r 

= 0), a favor da hipótese alternativa de que há uma relação de cointegração entre as séries 

estudadas (Tabela 5). De fato, a estatística do traço encontrada (344,413) é superior ao seu 

valor crítico, a 5% de probabilidade de erro tipo I (47,8561), sugerindo a rejeição da hipótese 

nula de que não há relação de cointegração entre as quatro séries (r=0). O mesmo ocorre com 

o teste do máximo autovalor, cuja estatística reportada, de 185,680, supera o valor crítico de 

27,5843. Com isso, em síntese, as respectivas hipóteses alternativas de que existem pelo 

menos quatro relações de cointegração entre as séries de preços não é rejeitada, pois as 

estatísticas do traço e de máximo autovalor são menores do que seus respectivos valores 

críticos, em um nível de significância de 5%. Como as hipóteses alternativas não foram 

rejeitadas, pode-se dizer que as séries temporais de preços de camarão são cointegradas, 

existindo um equilíbrio de longo prazo entre as variáveis das séries temporais. 
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Tabela 5: Teste de Traço e Máximo Autovalor para as séries de preços de camarão em 
quatro regiões do Estado do Rio Grande do Norte. 

 Teste do Traço  Teste de MáximoAutovalor 

Hipótese Autovalor 
Estatística 
de Traço 

Valor 
Crítico 

5% 
Prob. Autovalor 

Max 
Autovalor 

Valor 
Crítico 

5% 
Prob. 

 0,99144 344,413 47,856 0,000 0,99144 185,680 27,584 0,000 

 0,87907 158,733 29,797 0,000 0,87907 82,3904 21,132 0,000 

 0,78991 76,3425 15,494 0,000 0,78991 60,8487 14,264 0,000 

 0,32785 15,4937 3,8414 0,000 0,32785 15,4937 3,8414 0,000 
Fonte: Elaborado pelos autores 
Nota: Valores críticos das estatísticas (nº observações = 48 – após ajustamento, ao nível de significância de 5%) 
 

Para averiguar a existência de efeitos de causalidade (por antecipação) estatística de 

curto prazo entre as microrregiões (Natal-Macaíba, Litoral Nordeste, Litoral Sul e Vale do 

Açu) de forma que as alterações em um dado mercado precedem, de forma sistemática, às 

alterações em outro mercado, foram desenvolvidos testes de causalidade propostos por 

Granger (1969), com a utilização das séries com uma defasagem. Os resultados obtidos 

podem ser observados na tabela logo a seguir. 

 

Tabela 6: Resultados do teste de Granger para as séries de preços de camarão 15g para 
diferentes regiões do Estado do RN 

Hipótese Nula Estatística F Probabilidade Resultado 
B não causa C 0,86705 0,5969 Não Rejeito 
C não causa B 1,05654 0,4671 Não Rejeito 
A não causa C 2,92423 0,0344 Rejeito 
C não causa A 2,86290 0,0459 Rejeito 
D não causa C 2,88046 0,0434 Rejeito 
C não causa D 3,20878 0,0315 Rejeito 
A não causa B 1,74791 0,1820 Não Rejeito 
B não causa A 2,88968 0,0452 Rejeito 
D não causa B 0,48220 0,8871 Não Rejeito 
B não causa D 0,66714 0,7515 Não Rejeito 
D não causa A 1,66724 0,2197 Não Rejeito 
A não causa D 1,92246 0,1444 Não Rejeito 

Fonte: Elaborado pelos autores 
Notas:  
A – Microrregião Vale do Açu; 
B – Microrregião Litoral Nordeste; 
C - Microrregião Natal-Macaíba; 
D – Microrregião Litoral Sul. 
 

Nota-se que para os preços das regiões de Microrregião Natal-Macaíba e 

Microrregião Litoral Sul as duas hipóteses foram rejeitadas, o que indica uma causalidade, 

segundo Granger, bidirecional, ou seja, os preços defasados de uma localidade ajudam na 

previsão do preço corrente da outra localidade, e vice-versa. 
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A relação bi-causal entre as microrregiões C e D pode ser atribuída ao fato de que 

essas duas regiões se destacam como grandes APLs de camarão e próximas a dois centros de 

consumo (Grande Natal e Grande João Pessoa) que competem pelo produto, influenciando, 

significativamente, seus preços. A comercialização destes dois centros produtores se destaca 

fortemente para a oferta regional. 

Ainda, se percebe outra relação bidirecional entre as microrregiões do Vale do Açú e 

Litoral Nordeste. Aqui a relação se estabelece pela grande capilaridade da microrregião do 

Vale do Açú com grandes varejistas do mercado brasileiro, operando contratos de venda com 

grandes redes supermercadistas e empresas de pescado. Assim, a influência nos preços 

praticados na microrregião Vale do Açu pelos preços praticados na microrregião de Natal-

Macaíba e microrregião Litoral Nordeste, podem ser explicadas devido à queda da produção 

média da microrregião Vale do Açu em razão do desaquecimento do setor produtivo motivada 

pelas perdas geradas pelas enchentes registradas em 2008 e 2009.  

Com pressão para honrar contratos, a microrregião do Vale do Açú, teve que 

complementar a produção do pescado nas Microrregiões de Natal-Macaíba que é ligada à 

região de Açú por dois corredores de acesso importantes: a BR 406 e BR 304, e à 

Microrregião Litoral Nordeste pela BR 406 e BR 101, tornando estes mercados fortemente 

integrados à microrregião do Vale do Açú. 

Para os demais mercados não foi possível refutar a hipótese de não causalidade no 

sentido de Granger. Entretanto, pelas evidências apontadas pela cointegração é possível 

sugerir que os mercados regionais compõem um único grande mercado, apontando preços 

muito similares. 

A relação de longo prazo descrito entre os mercados corrobora o que diz a Lei do 

Preço Único, em que bens idênticos vendidos em regiões diferentes devem ser vendidos pelo 

mesmo preço, quando expresso na mesma moeda, descontados os custos de transações. 

A fim de verificar se todas as séries participam do equilíbrio de longo prazo e se a 

Lei do Preço Único é válida para esses mercados, foram realizados testes sobre os parâmetros 

. 

Inicialmente testou-se a significância dos coeficientes , a fim de determinar quais 

das variáveis participam efetivamente do equilíbrio de longo prazo. Para tanto, as seguintes 

hipóteses foram testadas: 
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Analisando a tabela 7, se observa a rejeição da hipótese nula de  para todas as 

séries de preços, o que significa que todas as regiões participam das relações de cointegração 

e exercem influência nos movimentos dos preços do mercado. 

Após a constatação da significância de cada variável, analisou-se a hipótese de 

cointegração perfeita entre as regiões. Os resultados apresentados na tabela 7 mostram a 

rejeição da hipótese nula (perfeita integração) para todos os pares de mercados quando não se 

impõem restrições aos demais parâmetros. Entretanto, quando são impostas restrições zero 

aos demais parâmetros , se confirma a relação de equilíbrio estável entre os pares de 

mercados. 

 

Tabela 7: Teste sobre a significância dos parâmetros β e perfeita integração entre pares 
de mercado de camarão 

 Razão de verossimilhança Razão de verossimilhança com 
restrição1 de parâmetros 

 44,18** - 

 47,56** - 

 39,32** - 

 49,02** - 

 9,17* 4,24 

 8,45* 3,35 

 10,98* 4,79 

 9,75* 5,23 

 12,75* 6,54* 

 13,70* 7,91* 

Fonte: Elaborado pelos autores 
Notas: (1) Restringindo demais parâmetros a zero, 
* Rejeita-se a hipótese de integração perfeita a um nível de significância de 5% 
** Rejeita-se a hipótese de integração perfeita a um nível de significância de 1% 
A – Microrregião Vale do Açu; 
B – Microrregião Litoral Nordeste; 
C - Microrregião Natal-Macaíba; 
D – Microrregião Litoral Sul. 

 

Após avaliar a relação de integração entre os pares de mercados, é importante 

determinar como cada variável reage e se ajusta a um desequilíbrio de curto prazo, a fim de 

retornar ao padrão de equilíbrio de longo prazo. Para tal análise, realizaram-se testes sobre os 

parâmetros alfa. O teste de exogeneidade fraca é estabelecido através da seguinte hipótese: 
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Os resultados dos testes na tabela 8 indicam a rejeição da hipótese nula, 

demonstrando a participação ativa de cada região no processo de resposta a desvios do curto 

prazo. Todas as séries de preços analisadas não são exógenamente fracas, indicando que todos 

os mercados reagem a variações de preços provenientes de outros mercados, a fim de atingir 

novamente o equilíbrio no longo prazo. 

 

Tabela 8: Teste sobre a significância dos parâmetros alfa. 

 
Sem restrições sobre os parâmetros β 

Razão de Verossimilhança Valor Crítico  

 47,98** 11,35 

 30,87** 11,35 

 29,23** 11,35 

 36,36** 11,35 

Fonte: Elaborado pelos autores 
Notas: 
A – Microrregião Vale do Açu; 
B – Microrregião Litoral Nordeste; 
C - Microrregião Natal-Macaíba; 
D – Microrregião Litoral Sul. 
 

10. Conclusões 

 

Neste trabalho, procurou-se investigar as relações de preços existentes no mercado 

interno de camarão com vistas à observação de validade da Lei de Preço Único. Neste 

período, a produção de camarão destina-se, fundamentalmente, ao mercado interno, haja vista 

as políticas antidumping sem compensação impostas pelos Estados Unidos ao camarão 

brasileiro. Mesmo com uma inflexão importante das exportações do pescado, o mercado 

interno absorveu fortemente a produção do camarão aquecido com a popularização do 

consumo do pescado. Tais questões objetivaram um mercado produtivo em expansão com o 

desenvolvimento de grandes arranjos produtivos locais nos estados do Ceará e Rio Grande do 

Norte. 

Neste sentido, compreender o processo de transmissão de preço do camarão entre os 

APLs de camarão no longo prazo é de importância ímpar para formulação de políticas de 

comercialização adequadas ao desenvolvimento do setor, podendo auxiliar na determinação 

da amplitude dos efeitos dessas políticas em uma região sobre as demais. 

O estudo buscou investigar, em particular, a relação de preços em quatro regiões do 

Estado do Rio Grande do Norte, responsáveis por quase a totalidade da produção de camarão 
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no Estado do RN. Os dados foram coletados junto a Produtores com a intermediação da 

Associação de Criadores de Camarão – ABCC. Para análise foram utilizados preços médios 

por microrregião deflacionados pelo Índice de Preço ao Produtor Amplo – IPA. 

O modelo proposto para analisar as inter-relações de preço no longo prazo foi 

implementado através de raiz unitária de Dickey e Fuller e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-

Shin, de cointegração de Johansen, das análises no vetor de cointegração, por meio da 

imposição sobre parâmetros α e β e da Causalidade de Granger. 

Testaram-se quais variáveis participaram efetivamente da relação de equilíbrio de 

longo prazo e, em seguida, qual o grau de integração entre elas. Os modelos podem ser 

caracterizados como perfeitamente integrados, ou seja, a Lei de Preço Único é verificada entre 

dois mercados quando um quilo de camarão é vendido a preços equivalentes em diferentes 

mercados, após descontarem-se os custos de transferências. 

Os resultados obtidos apontam para a existência de relações expressivas de preços no 

mercado de camarão, não se rejeitando a LPU. Ainda, todas as regiões participam das relações 

de cointegração e não apresentam exonegeneidade fraca. Tal resultado evidencia a 

importância de cada microrregião na formação do preço interno, já que todos eles respondem 

às variações de preços em determinada microrregião. 

Por fim, se pode, a partir das análises, evidenciar que as quatro regiões equilibram-se 

sob a Lei de Preço Único e os testes de causalidade contrastam a análise apontando a bi-

causalidade, no sentido de Granger, entre as microrregiões Valo do Açú e Natal-Macaíba; 

Natal-Macaíba e Litoral Sul, além da relação uni-causal da microrregião Litoral Nordeste para 

a região Vale do Açu. 
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