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Abstract 
 
This research assesses the existence of cointegration relationships between prices paid to 
coffee producers in regional centers of the State of Paraná (Cornélio Procópio, Londrina, 
Maringá and Paranavaí) in relation to the benchmark pricing of BMF, Sydney. The historical 
data used refer to the weekly average prices of the period from August 2006 until November 
2008 and was chosen by the method developed by Eengle and Granger, 1987. The research is 
characterized as a quantitative causal descriptive in nature. Econometric analysis revealed that 
there is cointegration based on differences in the price of bag of coffee between cores 
surveyed except between combinations of cores Cornélio Procópio and Londrina. So there is 
no trend in the long-term association between these variables, except for the combination of 
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variables between Cornélio Procópio and Londrina. Furthermore, there is evidence that the 
factors that determine the basic price are not common in the nuclei searched. 
 

Keywords: Producers. Cointegration. Price of Coffee. 
 

1. Introdução 

 

O café originalmente surgiu na Etiópia, posteriormente, no século XVII, atravessou o 

Mediterrâneo e chegou à Europa, à época da expansão do comércio internacional. Ainda no 

século XVIII, os cafés conquistaram importante espaço no meio social,  transformaram-se em 

pontos de encontros e reuniões da elite. O café precedido pela fama de estimular idéias, logo 

conquistou o gosto de pensadores,  escritores  e artistas (ANDRADE E JAFELICE, 2005).  

No Brasil, o café chegou em 1727, trazido da Guiana Francesa por   Francisco de 

Mello Palheta. As primeiras mudas foram plantadas no Pará, posteriormente, o café passou a 

ser cultivado no Rio de Janeiro, em seguida, São Paulo, que a partir de 1880, já passou a ser o 

maior produtor nacional de café. Já, no final do século XIX, o Brasil passou a controlar o 

mercado mundial do café (ANDRADE E JAFELICE, 2005).  

O café chegou ao Paraná no inicio do século XX, trazido pelos paulistas que vierem 

um busca do lucro, visto que suas terras já estavam se tornando escassas e supervalorizadas, 

conseqüência da agricultura comercial, especificamente, o café. Na década de 70 a área 

cafeeira foi ampliada, adentrando o norte, noroeste até chegar ao oeste do Paranaense. O 

cultivo do café no Paraná contribuiu significativamente para o desenvolvimento econômico e 

social destas regiões (ANDRADE, GASPAR, LIMA, 2008). 

Embora, a cultura do café tenha passado por mudanças no Paraná, principalmente, a 

partir de 1975, ano em que foi afetada por fatores climáticos, ou seja, fortes geadas que 

destruíram todos os cafezais. Atualmente, ainda é produzido café no Paraná e em volumes 

significativos em diversas regiões do estado. Outras culturas foram introduzidas, como soja, 

milho, cana-de-açúcar, pecuária, entre outros para diversificar as atividades.  

A justificativa para realizar o estudo da relação entre os preços dos núcleos produtores 

de café do Paraná  se dá em função de que o processo de integração espacial tende a 

promover, de alguma forma a equidade, a eficiência e a competitividade entre os mercados. 

Diante do exposto, a presente pesquisa objetiva elaborar um estudo para avaliar à 

existência de relações de cointegração entre os preços pagos aos produtores de café em 

núcleos regionais do Estado do Paraná, em relação ao índice de referência preços da BMF, 
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São Paulo. Entende-se por cointegração, a relação de logo prazo ou de equilíbrio entre os 

preços estudados (GUJARATI, 2006). 

Assim, ao estudar o grau de integração entre os núcleos regionais do estado do Paraná, 

a pesquisa busca responder a seguinte questão chave: os preços do café são determinados de 

maneira independente?  

Assim, a identificação de mercados integrados, no qual se conheça a extensão da 

transmissão de preços entre as diferentes localidades pode auxiliar as autoridades 

governamentais no delineamento de políticas de liberação de tais mercados, bem como   

auxiliar no delineamento de políticas agrícolas gerais e específicas.   

O estudo, além desta introdução, apresenta mais quatro tópicos.  O segundo tópico 

aborda a cultura do café em geral, Brasil e Paraná e o mercado futuro. O terceiro, descreve a 

metodologia aplicada para desenvolver o estudo. No quarto tópico, faz-se a descrição e a 

análise dos dados, e, por último,  no quinto tópico, a conclusão do estudo. 

 

2. A Cultura do Café 

2.1. Considerações iniciais 

 

Este tópico, num primeiro momento descreve aspectos gerais sobre a cultura do o café. 

Em seguida faz-se uma abordagem sobre a cultura do café no Brasil, importância econômica e 

social para o desenvolvimento do país. Posteriormente, aspectos sobre contribuições do café 

no desenvolvimento econômico e social do Paraná são abordados. E por último, discorre-se 

sobre aspectos inerentes ao mercado futuro do café na BM&F.  

 

2.2. O café no Brasil  

 

A cultura do café tem significativa importância  na economia mundial em função das 

contribuições na participação da receita cambial dos países produtores. Outro aspecto 

interessante é a transferência de renda aos outros setores econômicos, a contribuição à 

formação de capital no setor agrícola, além disso, apresenta outro aspecto social relevante que 

é a geração de renda e emprego pela expressiva capacidade de absorção de mão-de-obra. 

Conforme Andrade e Jafelice, (2005), o café é originário da Etiópia, onde foi utilizada 

já há  muito tempo. Posteriormente, na metade do século XVII chegou à Europa. No Brasil, o 

café chegou em 1727, trazido da Guiana Francesa, inicialmente, foi cultivada no Pará. 
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Posteriormente, em 1781, começou a ser cultivado no Rio de Janeiro. Inicia-se, assim, um 

novo ciclo econômico na história Brasil. 

Para Brito e Leite (2008), o agronegócio do café brasileiro tem sido competitivo por 

ter resistido a diversos eventos adversos, como o das  geadas de 1975 e 1994 e da seca de 

1985/86; a interferência do governo com forte regulamentação e a supressão desta em 1990, 

época em que ocorreu a extinção do Instituto Brasileiro de Café (IBC) e a conseqüente 

desarticulação da política cafeeira com a suspensão  de Acordos Internacional do Café, entre 

outros. 

Embora, o Brasil, que já foi responsável por 40% da produção mundial apresente uma 

visível perda no mercado internacional do café, o produto brasileiro continua exercendo forte 

influência nesse mercado, de modo que, a queda no volume de produção nacional, tende, a ser 

compensada pelos preços mais elevados (GOLDIN E REZENDE, 1993). 

A Tabela 1, a seguir, apresenta informações sobre a participação dos principais países 

produtores de café no mundo. O Brasil é o maior produtor mundial de café teve uma produção 

de 33,74 milhões de sacas beneficiadas em 2007, seguido pelo Vietnam que produziu 15,95 

milhões de sacas, a Colômbia aparece em terceiro lugar com uma produção total de 12,40 

milhões de sacas. Os outros paises apresentam uma produção menor, conforme pode ser 

observado a seguir. 

 

  Tabela 1: Principais países produtores de café, em mil sacas beneficiadas 

 
Fonte: USDA 2008 

 

Por outro lado, a Alemanha é a maior compradora de café verde (em grãos) brasileiro. 

Importa café de boa qualidade, agrega valor ao produto, torrando e moendo os grãos e vende 

para diversos países da Europa, Ásia, África e América do Norte. Estados Unidos é o segundo 
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maior importador de café brasileiro tendo importado em 2007, 269.911,35 toneladas, seguido 

pela Itália que importou 160.666,74 toneladas, o Japão aparece em quarto lugar 112.411,64. 

Ressalte-se que a indústria de café torrado e moído está voltada para o mercado interno. 

 

 

 

Tabela 2: Exportações brasileiras de café verde, principais países, volumes e 
valores negociados  

 
Fonte: MDIC/SECEX (2007); MAPA/SPAE (2007); CONAB (2007) 

 

No Brasil, o café é produzido em diversos estados do país, sendo o maior produtor o 

estado de Minas Gerais. Seguido pelo estado do Espírito Santo e pelo estado de São Paulo. O 

estado do Paraná é quarto produtor nacional de café, conforme pode ser observado na Tabela 

2. 

 

Tabela 3: Estimativa da produção de café por tipo e por UF (mil sacas 
beneficiadas) 
UF ARÁBICA ROBUSTA 

CONILLON 
TOTAL 

Ninas Gerais 14.341 31 14.372 
Espírito Santo 1.600 7.062 8.662 
São Paulo  2.580 - 2.580 
Paraná 1.855 - 1.855 
Outros 1.912 2.684 4.596 

Total Brasil 22.288 9.777 32.065 
         Fonte: Mapa – SPC/CONAB, 2008.  
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2.3. O café no Paraná 

 

No Paraná, o cultivo do café iniciou no século XX, tendo uma expansão maior a partir 

da década de 1930 e no início da década de 1940. Inicialmente na região de Londrina  

considerado o Norte Novo. Em seguida, a expansão cafeeira atinge outras regiões do norte 

novo como Apucarana e Maringá. O período pós-guerra caracteriza-se pelo cultivo intensivo 

de cafezais que depois também se estende para outras regiões, até o Oeste do Estado 

(ANDRADE, GASPAR E LIMA, 2008). 

O início do cultivo da cultura do café no Paraná foi introduzido pelos paulistas que 

vieram em busca de mais lucros. O estado de São Paulo já apresentava algumas restrições 

como o desgaste do solo e a cobrança de impostos sobre os novos pés de café a serem 

cultivados.  Desse modo, condicionados a expandir suas lavouras e interessados em manter os 

baixos custos e garantir o seu lucro, os paulistas iniciaram o cultivo do café nas terras roxas 

do norte do Paraná (EVANGELISTA, 2008).   

A cultura do café teve significativa participação no desenvolvimento econômico e 

social de algumas regiões do estado como Londrina, Maringá, Assai, Jesuítas, entre outras. 

No caso de Jesuítas, localizado no oeste paranaense, sua origem foi basicamente apoiada na 

cafeicultura, município em que predominam as pequenas propriedades. Desde a década de 80 

até os dias atuais. Atualmente, busca fortalecer a cafeicultura como mais uma alternativa à 

diversificação de atividades nas pequenas propriedades rurais (ANDRADE, GASPAR E 

LIMA, 2008). 

O cultivo do café no Paraná registra além da importância econômica e social, os 

hábitos e cultura em determinadas regiões, norte pioneiro, noroeste e norte central e/ou até 

mesmos bairros como é o caso do Bairro Concórdia localizado no município de Tuneiras do 

Oeste, noroeste do estado do Paraná. O Bairro Concórdia foi uma das principais áreas 

produtoras de café do município com predominância de pequenas propriedades. O município 

de Tuneiras chegou à população de 30.000 habitantes, hoje, possui em torno de 9.000 

habitantes. As crises da agricultura cafeeira, como geadas, secas, baixos preços e a nova 

tendência agrícola, (mecanização das lavouras) atingiram diretamente as pequenas 

propriedades e  provocaram o êxodo rural (CHIES E ROCHA, 2008).  
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Após as crises, a partir de 1985 foram introduzidas outras culturas como a cana-de-

açúcar, a soja, a mandioca e o cultivo de pastagens. A cana-de-açúcar é cultivada pelo sistema 

de arrendamento de terras, sendo o maior arrendatário a própria usina para a qual é fornecida 

a produção. As mudanças na agricultura diminuíram a necessidade de mão-de-obra, o que 

gerou um grande êxodo rural, hoje, a maioria dos proprietários de terras não moram mais nas 

propriedades e os filhos dos agricultores, também não têm mais interesse em continuar 

trabalhando na agricultura, normalmente, estudam e vão trabalhar na cidade. (CHIES E 

ROCHA, 2008).  

 

2.4. O mercado futuro do café na BMF 

 

O contrato futuro do café vem sendo negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros 

(BM&F) há 16 anos. Os contratos de café desde o início dos pregões agropecuários lideraram 

o volume de operações  até 2006, até então a commodity mais negociada na BM&F, 

alcançando 561,434 mil papéis. Os contratos de futuro do boi gordo estão aumentando e com 

tendência de ultrapassarem os do café. Além disso, também há uma tendência de aumento no 

valor. http://www.iea.sp.gov.br/out/vertexto.php?codtexto=8402). 

O mercado futuro vem sendo difundo entre os pequenos e médios produtores, a 

BM&F já tem a disposição contratos futuros mínis para café arábica. Os mínis seguem o 

contrato padrão com a diferença do tamanho. O contrato míni tem tamanho (valor do 

contrato) equivalente 10% do contrato padrão de café arábica que é de 100 sacas de 60 quilos 

(padrão) para 10 sacas de 60 quilos. Essa alteração estimula os pequenos produtores a 

participar de operações na BM&F e proteger-se contra variações adversas no preço do café. 

(http://www.bmf.com.br/portal/pages/webtrading1/pdf/af_folheto_cafecortado.pdf). A Tabela 

3, a seguir, evidencia o número de mini-contratos negociados no período de 2004 a 2007. 

 

Tabela 4: número de mini-contratos negociados 2004 a 2007 
 
 
 
 
 

                       
                 Fonte: BM&F 
 

 

ANOS NÚMERO DE CONTRATOS 
2004 68 
2005 1.013.754 
2006 8.817.937 

2007 13.629.973 
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Observa-se, na Tabela 4, que a comercialização, número de minicontratos no mercado 

futuro cresceu significativamente nos períodos de 2004 a 2007, passando de 68 em 2004 a 

13.629.973 em 2007. Estes caracterizam uma alternativa para os pequenos produtores 

negociarem seus produtos e assim, assegurarem de forma antecipada a margem de lucro e 

reduzir o risco do negócio. A negociação do café arábica na BM&F pode ser realizada 

diariamente, ou seja, não há a necessidade de fixar o preço para determinado mês. 

Por outro lado, o número total de contratos de café arábica vem perdendo a posição 

relativa que se mantinha na média de 65%, nos últimos quatro anos. No período de janeiro a 

setembro de 2005, os contratos de café arábica representam 47,6%, dentro do conjunto das 

commodities transacionados na Bolsa de Mercadorias  e Futuros da BM&, conforme pode ser 

observado na Tabela 5.  

 

           Tabela 5: Número de contratos de café arábica e total, 2000 a 2005 
Ano  Café 

arábica  
Incremento   

(%)  
Total de 
contratos  

Incremento   
(%)  

Participação 
(%)  

2000  339.691  - 668.181  - 50,8  

2001  488.982  44,61  748.668  21,06  65,3  

2002  483.524  -1,63  766.770  4,74  63,0  

2003  517.110  10,03  778.466  3,06  66,4  

2004  674.351  46,98  1.050.252  71,13  64,2  

2005(1) 372.056  -23,18(2) 780.929  2,92(2) 47,6(2) 
  

Fonte: BMF RelatórioMensal_Setembro2005.pdf. 
(1) Referente a janeiro-setembro de 2005 e  
(2) Em relação a janeiro-setembro de 2004 
 

A Tabela 6, a seguir, evidencia o volume e valor de café arábica negociado na BM&F, 

no período de 2000 a 2005. Observa-se que nos meses de janeiro a setembro de 2005 o 

volume negociado caiu o deve estar associada a uma queda na safra. Já o valor cresceu devido 

a favorável recuperação de preços.  
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Tabela 6: Volume e valor dos contratos de café arábica, 2000 até primeiro 
semestre de 2005 
Ano Equivalente Produto 

(sc.60kg) 
Valor (US$1.000) 

2000 39.969.100 3.973.264 

2001 48.898.200 2.925.862 

2002 48.352.400 2.515.911 

2003 51.711.000 3.235.004 

2004 67.435.100 5.538.576 

2005(1) 37.205.600 4.823.694 
 

 

Fonte: BMF Relatório Mensal – Setembro/2005.pdf.  
(1) Referente ao período de janeiro a setembro de 2005 

 
 
3. Metodologia  

 

Neste tópico descreve-se a metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho, 

sendo subdividida da seguinte forma: caracterização do estudo, coleta de dados e o método de 

análise dos resultados. 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa causal de natureza descritiva 

cujos dados utilizados descrevem eventos longitudinais. Hair Jr. Et al. (2005), afirmam que os 

estudos descritivos longitudinais objetivam descrever fenômenos influenciados ao longo do 

tempo, sendo úteis quando as questões de pesquisa e as hipóteses em discussão são afetadas 

pela variação dos dados no decorrer do tempo. 

 

3.2. Coleta de dados 

 

Os dados utilizados no estudo foram cedidos pelo Centro de Estudos e Pesquisas 

Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) e Departamento de Economia Rural do Estado 

do Paraná  (DERAL). Os valores do CEPEA foram extraídos site do CEPEA, elaborados com 

base nas cotações diárias do café arábico, saca de 60 kg. Já, os valores coletados por núcleo, 

no Estado  do Paraná, referem-se aos preços médios nominais semanais recebidos pelos 
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produtores por saca de 60 kg de café refinado, elaborados e fornecidos pelo próprio DERAL. 

Os preços abrangem o período de junho de 2006 a outubro de 2008.  

Os valores do CEPEA foram elaborados com base no café arábico, tipo 6, saca de 60 

kg, posto na capital de São Paulo, acrescido o custo do frete, região de referência: Cerrado e 

Sul de Minas Gerais, Mogiana (SP), Paulista (SP), e noroeste do Paraná posto na cidade de 

São Paulo.  A importância de cada região é considerada de acordo como volume de produção. 

O valor do indicador não considera os impostos, a coleta de dados é diária que, os agentes 

consultados foram às cooperativas, corretoras, torrefadores e exportadores. Os preços 

referem-se a negociações no mercado físico de lotes (entre empresas). Os indicadores em 

dólares americanos são calculados pela taxa de câmbio comercial para venda cotado. 

 

3.3. Método de análise 

 

Conforme Gujarati (2006) “um processo estocástico é estacionário quando a sua média 

e a sua variância são constantes ao longo do tempo e quando o valor da covariância entre dois 

períodos de tempo depende apenas da distância, do intervalo ou da defasagem entre os dois 

períodos de tempo [...]”. Portanto, uma série temporal é estacionária quando a sua média e 

auto-covariância, não independem do tempo em que são mensuradas. 

As variáveis encontram-se descritas em termos logaritmos neperianos (Ln), visando-se 

conhecer e interpretar as elasticidades-preço da saca de café arábica entre as bases os núcleos 

de comercialização. 

Os testes de hipóteses para verificar as possíveis relações de cointegração entre os 

núcleos de comercialização estudados foram o Dickey-Fuller  (DF) e Dikey-Fuller  Ampliado 

(ADF). As estimativas econométricas foram  realizadas a partir  do Software PcGive versão 

10.0. 

A teoria econômica concentra a sua atenção ao avaliar possíveis relações de 

cointegração no artigo de Granger e Newbold (1974) sobre regressões espúrias, no qual 

assinalam os defeitos de se fazer regressões com variáveis não-estacionárias, dado o fato do 

estimador do desvio padrão do parâmetro possuir viés devido à correlação residual. 

Engle e Granger (1987) defendem a idéia de equilíbrio de longo prazo entre variáveis 

econômicas identificando-o com a noção de cointegração. Portanto, afirmam que a condição 

necessária para a existência de cointegração entre um par de variáveis é de que estas sejam 

integradas de mesma ordem. 
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Nesse contexto, o conceito de raiz unitária torna-se relevante em econometria, pois, 

quando uma série possui tal tipo de raiz torna-se incorreto utilizar a distribuição de t-student, 

nas regressões que a incluem. Buscando entender melhor esse conceito de raiz unitária, 

considere um processo auto-regressivo de primeira ordem ou AR (1) tal como tal como 

descrito em (1) 

 

= a1Z t-1+et                                                                                                      (1) 

 

Onde o parâmetro  “a1” é o numero real e et- N (0, ó²). Ao avaliar a questão raiz 

unitária, deve-se observar o comportamento do parâmetro “a1”. Quando |a1| > 1, a série 

temporal apresenta um comportamento explosivo, algo considerado irrealista pela maioria dos 

economistas. No entanto, se o parâmetro |a1| < 1, a série temporal “Zt” seguirá um processo do 

tipo estacionário. Por outro lado, se |a1| = 1, diz-se que o processo avaliado possui raiz 

unitária. Neste caso, a serie temporal “Zt” não é caracterizado como estacionária. 

O teste de hipóteses indicado para detectar raiz unitária foi proposto por Dickey e 

Fuller (1979),  chamado de “DF”, e pode ser demonstrado a partir da expressão descrita em 

(1), desde que seja reparametrizado em primeiras diferenças, conforme descrito em(2). 

 

      Zt = YZ  t-1+ e t                                                                                            (2)  

 

Onde ,   Zt“ é chamada primeira diferença da serie temporal „Z“ enquanto o parâmetro 

“Y” é igual a “a1-1”. Neste caso, procura-se testar a hipótese de que a1=1, pautando-se na 

expressão (1), que equivale a testar a hipótese de que y=0, na expressão descrita em (2). Este 

teste de hipóteses ainda considera duas outras formas adicionais para verificar a presença ou 

não de raízes unitárias: modelo com a presença do intercepto e da modelagem com a inclusão 

de tendência linear, ambos considerados como parâmetros determinísticos. 

O parâmetro a ser testado nos modelos descritos em (2) é sempre o “Y”. O teste de 

hipótese “DF” consiste na estimação de um dos modelos anteriores, valendo-se do método 

dos mínimos ordinários (OLS), comparando-se a estatística t-ADF referente ao parâmetro “Y” 

com os valores críticos tabelados por Dickey-fuller. Assim, as hipóteses a serem testadas são: 

 

• Hipótese Nula (H0): y = 0; 

• Hipótese Alternativa (H1): y ≠ 0. 
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A regra de decisão que indica a aceitação ou rejeição da hipótese nula pode ser 

descrita como segue: 

• Se a estatística t-ADF (calculado) < t-ADF  (crítico), deve-se aceitar a hipótese 

nula. Isso se traduz pela presença de raiz unitária na série temporal investigada; 

isto é, a série temporal é não-estacionária;  

• Se a estatística t-ADF (calculado) > t-ADF (crítico) deve-se rejeitar a hipótese 

nula. Isso se traduz pela ausência de raiz unitária na série temporal investigada; 

isto é, a série temporal é dita estacionária. 

No caso de teste de hipóteses Dickey-Fuller Ampliado (ADF), basta generalizar o 

modelo denotado por (2), incluindo-se ainda defasagens na série temporal “      Zt” no lado 

direito da equação, onde o número ótimo de defasagem é determinado empiricamente para 

cada variável dos modelos a serem determinados. Os procedimentos, bem como os valores 

críticos para o teste de hipóteses “DF”, testando-se da mesma forma a hipótese nula de que o 

parâmetro “Y” seja igual a zero. 

Ressalta-se que os testes de hipóteses de raízes unitárias ainda possuem baixo poder, 

com elevada probabilidade da não-ocorrência de erro do tipo II, ou seja, a aceitação da 

hipótese nula, quando ela deve ser rejeitada, sendo recomendada a inspeção visual por meio 

gráfico chamado de correlograma. 

Na concepção de Engle e Granger (1987), duas séries temporais denotadas por “Z1t” e 

“Z2t” são ditas I(d), isto é, são integradas de ordem d (onde d é o numero de diferenças 

requeridas para transformá-las em séries estacionárias), caso exista um vetor “ó” tal como 

pode ser visualizado em (3). et  = ó1Z1t + ó2Z2 t  

Assim, “Z1t”e “Z2t “ são ditas cointegradas de ordem (d, b), caso os resíduos “et” sejam 

estacionários, isto é, se d-b=0. Então, existirá cointegração entre as séries, que pode ser 

descrita como uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. 

O teorema de representação de Engle e Granjer (1987) sugere a utilização do método 

de dois estágios ao testar a existência de relações de longo prazo entre as séries temporais que 

compõem o modelo. No primeiro estágio, o modelo de cointegração, contendo os coeficientes 

de longo prazo, é estimado por meio de uma equação de regressão linear nos níveis das 

variáveis. 

No segundo estágio, os resíduos obtidos a partir da equação de regressão estimada 

anteriormente, no primeiro estágio, são defasados em um período e novamente devem ser 
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avaliados pautando-se no teste de hipóteses Dikey-Fuller Ampliado. Caso os resíduos sejam 

caracterizados como estacionários, então as séries temporais avaliadas serão cointegradas.  

 

4. Apresentação e Análise dos Dados 

 

Este capítulo apresenta a análise dos resultados em relação aos dados coletados e 

divide-se em três subtítulos. Num primeiro momento fez-se, a avaliação do processo de 

estacionariedade das séries de preços do café refinado referentes aos diversos  núcleos 

regionais do Estado do Paraná e CEPEA. Em seguida, fez-se a análise de cointegração entre 

as respectivas  séries coletadas. 

 

4.1. Análise da estacionariedade 

 

As condições econômicas e de negócios variam ao longo do tempo, por isso, os 

gestores devem preocupar-se e encontrar alternativas para acompanhar os efeitos que essas 

variações causam nas empresas. Neste sentido, os trabalhos econométricos baseados em séries 

temporais, servem de suporte para auxiliar o gestor nas decisões  sobre o negócio.  
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Figura 1: Comportamento dos preços da saca de 60 kg de café refinado 

 

Observa-se, na Figura 1, o comportamento dos preços da saca de café, em todos os 

núcleos regionais e CEPEA. Verifica-se que estes, apresentam uma tendência de crescimento 

com base nos valores representados pela reta da regressão. 
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Figura 2: Preço CEPEA e diferenças entre os núcleos 

 

  Para realizar a análise de séries temporais, por meio de testes econométricos, o 

primeiro procedimento consiste em identificar  a existência ou não da estacionariedade destas. 

Por tanto, as séries foram transformadas para o formato DL, ou seja, foi realizada uma 

diferenciação e o cálculo do logaritmo dos valores. A transformação dos valores pelo cálculo 

de seus respectivos logaritmos proporciona a possibilidade de apreciação das elasticidades das 

variáveis.   

Conforme pode ser observado na Figura 2, os preços analisados não caracterizam 

movimentos conjuntos, o que evidencia que as séries são integradas de primeira ordem ou I 

(1). 

Na Figura 3 a seguir, por meio da função de Auto Correlação Amostral (AFC) 

evidencia-se, a não estacionariedade nas diferenças dos preços da saca de café de 60 kg, 

representado pelos correlogramas. Verifica-se que as diferenças de preços são decrescentes 

nos núcleos de Londrina e Maringá. Já nos núcleos de Cornélio Procópio e Paranavaí apontam 

crescimento, não apresentando tendência temporal, mas apresentam uma forte oscilação entre 

as bases. 
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Figura 3: Correlogramas dos preços das séries temporais analisadas 

 

 

Na sequência, foram calculadas as regressões simples, diferença preços de base duas a 

duas, entre todas as variáveis sem transformação. Os agrupamentos foram realizados 

conforme segue: a) Cornélio Procópio e Londrina; b) Cornélio Procópio e Maringá; c) 

Cornélio Procópio e Paranavaí; d) Londrina e Maringá; e) Londrina e Paranavaí; e f) Maringá 

e Paranavaí. Os resultados podem ser observados na Tabela 7 a seguir.     

 

 

Tabela 7: Teste de Durbin (DW) na regressão linear simples entre as variáveis 
não transformadas 

 Londrina Maringá Paranavaí 
C. Proc.  0.999 0.294 0.269 
Londrina  0.543 0.637 
Maringá    0.823 

         Fonte: elaborada pelo autor 
 

 

Os resultados da estatística Durbin-Watson (DW) situam-se abaixo de 1.5, o que 

evidencia a existência auto-correlação serial de primeira ordem positiva. 
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A Tabela 8 abaixo demonstra as equações de regressão linear simples entre as 

variáveis não transformadas. As equações referem-se a todas as combinações realizadas entre 

os núcleos pesquisados. 

 

Tabela 8: Equações de regressão linear simples entre as variáveis não transformadas 
 Londrina Maringá Paranavaí 
C. Proc.  Cproc =  + 1.352 + 

0.9913*ldna 
Cproc =  + 25.68 + 
0.6265*mga 

cproc =  + 25.63 + 
0.5577*prvai 

Londrina    Ldna =  + 27.69 + 
0.4993*mga 

  ldna =  + 26.57 + 
0.4848*prvai 

Maringá      mga =  + 15.74 + 
0.2991*prvai 

    Fonte: elaborada pelo autor 
 

A Tabela 9 a seguir, descreve os resultados dos testes de raiz unitária entre os resíduos 

das regressões lineares simples.  Igualmente, refere-se a todas as combinações realizadas entre 

os núcleos pesquisados. 

 

Tabela 9: Teste de raiz unitária entre os resíduos das regressões lineares simples 
 Londrina Maringá Paranavaí  
 D-Lag                   t –adf  D-Lag                   t –adf D-Lag                  t –adf 
C. Procópio  3                       - 4.029** 

2                       - 4.445** 
1                       - 5.023** 
0                       - 6.369** 

3                            -2.010 
2                            -2.529 
1                            -2.786 
0                            -3.086* 

3                     - 2.321 
2                     - 2.352 
1                     -2.776 
0                     - 3.146* 

Londrina  3                            - 2.746 
2                            - 3.204* 
1                             - 4.052** 
0                             - 4.319** 

3                    - 3.412* 
2                    -  3.579** 
1                    -  4.043** 
0                    -  4.959** 

Maringá     3                     - 3.378* 
2                     - 4.497** 
1                     - 5.136** 
0                     -6. 207** 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

4.2. Análise da cointegração 

 

A definição de co-integração requer em primeiro lugar, que todas as variáveis sejam 

integradas de mesma ordem. A segundo condição exigida é que a combinação linear das 

variáveis modeladas resulte em uma nova série temporal (resíduos) cuja ordem de integração 

seja menor  do que as séries temporais, conforme (HENDRY E JUSELIUS, 2001 E 2001).   

 Identificados os resíduos e submetidos ao teste de raiz unitária, foram encontrados os 

resultados descritos na Tabela 5. A análise de raiz unitária evidencia a não-estacionariedade 

dos resíduos, exceto, na combinação entre os núcleos de Cornélio Procópio e Londrina, o que 
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leva a aceitação da hipótese nula e rejeição da hipótese nula para a combinação entre  

Cornélio Procópio e Londrina.  

Portanto, os resultados indicam que há cointegração nas séries temporais, apenas na 

combinação entre os núcleos de Cornélio Procópio e Londrina.  

Para Silva, Mazon e Corso (2008), a rejeição da hipótese nula implica, pelo menos, a 

existência de uma combinação linear.   

No caso da combinação entre Cornélio Procópio e Londrina, os resultados de DW 

situam-se abaixo de 1,5 evidenciando que não há influência do preço do núcleo de Cornélio 

Procópio nos preços do núcleo de Londrina, o que indica presença de autocorrelação serial de 

primeira ordem. Portanto, isso indica que há evidências que as  séries temporais dos preços da 

saca de café arábica sejam cointegradas entre os dois núcleos. Além disso, os coeficientes 

angulares nas equações (combinação Cornélio Procópio Londrina) apresentadas se encontram 

próximo da unidade e sugere a presença de raízes unitárias.  

 

5. Conclusão  

 

O objetivo desta pesquisa, quantitativa, causal e de natureza descritiva, foi a elaborar 

um estudo para avaliar à existência de relações de co-integração entre os preços pagos aos 

produtores de café em núcleos regionais do Estado do Paraná, em relação ao índice de 

referência preços da BMF, São Paulo. Foi baseado em dados relativos ao período de agosto de 

2006 até outubro de 2008 e optou-se pelo método desenvolvido por (ENGLE E GRANGER, 

1987). 

A análise econométrica revelou que não há co-integração nas diferenças de base  no 

preço da saca de café entre os núcleos pesquisadas, exceto entre as combinações dos núcleos 

de Cornélio Procópio e Londrina. Esses resultados revelam que não há tendência  de 

associação no longo prazo entre as essas variáveis, exceto na combinação das variáveis entre 

Cornélio Procópio e Londrina. 

Os resultados evidenciam que, os fatores que determinam o preço de base não são 

comuns nos núcleos pesquisados. Exceto, entre a combinação de Cornélio Procópio e 

Londrina, ou seja, da impressão que há fatores específicos nestes núcleos que justifiquem 

ausência de tendências na formação das diferenças na base.  

Estudos futuros poderiam analisar a cointegração de preços nos estados, maiores 

produtores, Minas Gerais, São Paulo Espírito Santo e Paraná, bem com  a análise de relações 
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de equilíbrio de longo prazo entre o mercado Brasil e Colômbia. Outra possibilidade seria a 

inclusão de outros núcleos regionais do estado Paraná  na formação de preços de contratos 

futuros da saca do café na BM&F, visto que há uma forte presença de pequenos produtores e 

que também podem negociar em mercados futuros.  
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