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Resumo  
 
Brasil e Argentina representam o segundo e o terceiro maiores exportadores mundiais do grão 
da soja respectivamente. Para aumentar a competitividade no agronegócio, por vezes, os 
governos adotam políticas de desvalorização cambial. Este trabalho teve como objetivo 
verificar se estas políticas adotadas pelos governos têm eficácia sobre o preço de exportação 
do grão de soja, ou seja, se as variações da taxa de cambio são repassadas para o preço de 
exportação. Para tanto, adotou-se o seguinte problema de pesquisa: existe diferença entre o 
grau de pass-through para os preços de exportação do grão soja entre os mercados brasileiros 
e argentinos, no período compreendido entre 03/1999 a 02/2011? Além disso, como método, 
utilizou-se econometria de séries temporais para estimação do modelo proposto. Os resultados 
revelaram um coeficiente de transmissão de preços incompleto para o Brasil, indicando que a 
transmissão de preços se dá de forma parcial. Já para a Argentina o coeficiente foi nulo, 
indicando ausência de transmissão de preços.   
 
 
Palavras-chave: Cambio. Exportação. Pass-through.  
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1. Introdução 

 

 A produção mundial do grão de soja, segundo a United States Departamento of 

Agriculture (USDA, 2011) na safra 2010/2011 foi de 263,7 milhões de toneladas, sendo que 

produção dos Estados Unidos foi de 90,6 milhões de toneladas, a da Brasil de 75 milhões de 

toneladas e a da Argentina de 49 milhões de toneladas, juntos estes países foram responsáveis 

por aproximadamente 81% da produção mundial. 

 No quesito exportação, cada um destes países destinou boa parte de sua produção de 

grãos de soja ao mercado externo. Estados Unidos, por exemplo, canalizou nesta última safra 

cerca de 47% da produção ao mercado externo. Já o Brasil destinou aproximadamente 44% no 

mesmo período. A exportação Argentina totalizou 27% de sua produção (USDA, 2011). 

 Dentre estes três países maiores exportadores da soja in natura, este trabalho propõe-

se a investigar o Brasil e a Argentina, países em desenvolvimento e responsáveis por grande 

parte da produção e exportações mundiais do grão. Outro ponto relevante na escolha dos 

países foi que Brasil e Argentina passaram por processos semelhantes de abertura comercial. 

Além disso, os dois países são integrantes do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), uma 

importante União Aduaneira entre países da América do Sul com zona de livre comércio e 

uma política comercial em comum. 

 A competitividade do exportador esta diretamente ligada ao custo despendido na 

produção e a precificação do produto no mercado externo. Este último pode sofrer influência 

das variações cambiais. Tendo este fato em vista, o presente trabalho pretendeu verificar o 

quanto a variação da taxa de cambio influenciou a variação dos preços de exportação do grão 

de soja no Brasil e na Argentina. Para tanto, foi utilizado o modelo pass-through (MENON, 

1995), descrito nas próximas seções.  

 Na década de 90 houve um movimento pela abertura comercial destes dois países. Por 

um lado, o Brasil passava por eliminação de barreiras não-tarifárias e redução de alíquotas de 

importação, ainda sob governo do Presidente Fernando Collor de Mello (1990-92). Neste 

sentido, houve a exposição da produção e indústria brasileira à competitividade mundial. Para 

Rufato & Medeiros (2004), a abertura comercial brasileira iniciada na década de 90 contribuiu 

para o incremento da produção do complexo da soja, pois o setor teve que buscar eficiência 

em seus processos e obter ganhos em escala para competir nos mercados internos e externos. 

 Em 1995, já com o Plano Real, o governo brasileiro adotou o regime de Bandas 

Cambiais com limites de flutuação. Segundo Silva (2002), o Regime de Bandas Cambiais são 
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limites de flutuação da taxa de cambio que do governo propõe para o cambio, se a taxa 

extrapolar os limites definidos o governo intervém na economia comprando ou vendendo 

moeda estrangeira de forma a manter as metas.  

 Já a partir de 1999 o Brasil adota o Regime de Cambio Flutuante, ou seja, a taxa de 

cambio é definida somente pela demanda e oferta de moeda estrangeira no país. Este regime 

cambial vigora até os dias de hoje. 

 A argentina, por sua vez, adotou o modelo currency board para a taxa de cambio a 

partir 1991, ou seja, o regime de cambio fixo. Através deste modelo a moeda Argentina ficou 

por 10 anos atrelada ao dólar na paridade de 1 para 1. O modelo é aplicado em países que 

estão passando ou passaram por crises prolongadas na economia e tem como objetivo evitar a 

excessiva desvalorização do cambio e crescimento exagerado na inflação (BATISTA, 2002). 

 Foi a partir de fevereiro de 2002 que o governo Argentino troca o regime de cambio 

fixo pelo livre flutuante. Esta mudança se deu principalmente como forma de ajustar a 

economia aos contínuos déficits na balança comercial (KOSACOFF, 2007).  

 No Brasil, o balanço das exportações do agronegócio no ano de 2010 foram de U$76,4 

bilhões de dólares, segundo o Ministério do Desenvolvimento , Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC). Deste valor total, a receita de U$17,12 bilhões de dólares vieram do complexo da 

soja (grão+farelo+óleo) e U$11,04 bilhões de dólares foram da exportação do grão somente, 

representando 14,50% do total de exportações do agronegócio.  

 Já na Argentina, o balanço das exportações do agronegócio no ano de 2010 foram de 

U$32,41 bilhões de dólares, segundo Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca Y 

Alimentación (SAGPYA). Deste valor total, a receita de U$18,18 bilhões de dólares vieram 

do complexo da soja (grão+farelo+óleo) e U$4,89 bilhões de dólares foram da exportação do 

grão somente, representando 15,09% do total de exportações do agronegócio. 

 Estes dados confirmam a importância da exportação da soja em relação ao total 

exportado pelo agronegócio para os dois países. Além disso, cabe ressaltar que Brasil e 

Argentina representam o segundo e o terceiro, respectivamente, maiores exportadores da soja 

em grão mundiais. 

 Diante deste contexto, o problema de pesquisa deste trabalho é: Existe diferença entre 

o grau de pass-through para os preços de exportação do grão soja entre os mercados 

brasileiros e argentinos, no período compreendido entre 03/1999 a 02/2011? 
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 Além disso, pretende-se alcançar os seguintes objetivos específicos: a) Descrever as 

características dos mercados brasileiro e argentino no que tange as exportações do grão de 

soja; e b) Estimar o grau de pass-through dos mercados brasileiro e argentino.  

 O presente trabalho está estruturado em três seções, além desta introdução. Na 

segunda seção, são apresentados os procedimentos metodológicos, enquanto na terceira, os 

resultados obtidos são analisados e discutidos e, finalmente, na última seção, são apresentadas 

algumas considerações finais. 

   

2. Material e Método 

2.1. Análise dos mercados brasileiros e argentinos de soja em grão 

 

 Com a finalidade de uma melhor compreensão do mercado da soja no Brasil e na 

Argentina, apresentar-se-á alguns dados nas tabelas de 1 a 4.  

 

     Tabela 1. Números das Exportações Brasileiras do Grão de Soja de 1999 até 2010 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Volume 
(1000 toneladas) 

8.917 11.517 15.676 15.970 19.890 19.248 22.435 24.956 23.734 24.499 28.563 29.073 

Valor Unitário      
(US$/tonelada) 

179 190 174 190 216 280 238 227 283 447 400 380 

Valor Total      
(US$/tonelada) 

1.593 2.188 2.726 3.032 4.290 5.395 5.345 5.665 6.709 10.952 11.424 11.043 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). 

 

 A Tabela 1 refere-se ao volume, preço unitário em dólares e receita em milhões de 

dólares da exportação do grão da soja pelo Brasil. Pode-se observar uma tendência de 

crescimento ao longo dos anos tanto no volume como na receita exportada do grão de soja. A 

única exceção é o decréscimo que ocorreu a partir do ano de 2008, possivelmente 

influenciado pela crise mundial. Apesar disso, a taxa geométrica de crescimento (volume) 

exportada ficou em 9,94% para o período analisado. 

 A taxa de crescimento parte da hipótese que o crescimento se deu de forma constante, 

semelhante a um cálculo de juros compostos. A única diferença é o acréscimo de um termo de 

erro, pois a fórmula dos juros compostos não funciona de maneira precisa (GUJARATI, 

2011). 

 Analisando-se a Tabela 2 é possível perceber a participação da receita total grão de 

soja em relação ao complexo da soja (grão+farelo+óleo de soja). 
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Tabela 2. Números das exportações brasileiras do grão de soja de 1999 até 2010 em 
relação ao complexo da soja (grão+farelo+óleo) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valor (US$/tonelada) 1.593 2.188 2.726 3.032 4.290 5.395 5.345 5.665 6.709 10.952 11.424 11.043 

Total exportação da Soja 
(grão+farelo+óleo) 

3.760 4.195 5.297 6.009 8.125 10.048 9.477 9.283 11.323 17.986 17.240 17.115 

% do grão sobre o total 
exportado (grão+farelo+óleo) 

42,37% 52,16% 51,46% 50,46% 52,80% 53,69% 56,40% 61,03% 59,25% 60,89% 66,26% 64,52% 

Fonte: Elaboração dos autores com bases nos dados do Ministério do Desenvolvimento , Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). 

 

 Pela análise da Tabela 2, conclui-se que as exportações do grão soja possuem grande 

representatividade no total exportado. A participação do grão em relação ao complexo da soja 

no período analisado oscilou de um mínimo de 42,37% no ano de 1999 a um máximo de 

66,26% no ano de 2009, indicando que o grão da soja é responsável por mais da metade da 

receita do total de soja exportado na economia brasileira. A grande representatividade do grão 

na pauta de exportações pode ser parcialmente explicada por uma carga tributária do Brasil 

que privilegia commodities ao invés de produtos manufaturados. 

 Na Argentina, apesar do crescimento nas exportações do grão de soja ao longo do 

período analisado foi possível observar, com base na Tabela 3, algumas oscilações no volume 

e receitas. 

 

   Tabela 3.Números das Exportações Argentinas do Grão de Soja de 1999 até 2010 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Volume 

(1000 toneladas) 

3.411,89 4.136,07 7.453,84 6.170,63 8.850,61 6.667,82 9.822,63 8.177,10 12.028,20 11.847,20 4.493,20 12.188,40 

Valor Unitário      
(US$/tonelada) 

149,17 186,28 166,55 182,72 211,43 266,27 249,22 197,80 298,52 376,13 302,71 400,86 

Valor Total      
(US$/tonelada) 508,96 770,48 1.241,45 1.127,48 1.871,30 1.775,46 2.448,01 1.617,41 3.590,67 4.456,07 1.360,15 4.885,90 

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca Y 

Alimentación (SAGPYA). 
  

 A Tabela 3 mostra que o volume exportado do grão da soja pela argentina teve 

algumas oscilações entre 1999 a 2010. Em 2004, houve uma variação de -32,74% em relação 

ao ano anterior do total do volume do grão de soja exportado. Também nos anos de 2008 e 

2009 a variação em relação aos anos anteriores foi de, respectivamente, -1,50% e -62,07%. 

Estes fatos podem ser explicados, em 2004 pela crise enérgica da Argentina que prejudicou a 

produção industrial, já em 2008 e 2009, possivelmente algum reflexo da crise mundial. 

Apesar destes fatos, a taxa geométrica de crescimento foi de 7,80%, representando um 

crescimento do volume de grãos de soja ao longo do período. 
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  Analisando a Tabela 4 é possível observar que a participação do grão da soja em 

relação ao complexo da soja (grão+farelo+óleo de soja) na Argentina oscilou entre 8,96% no 

ano de 1999 a 28,06% no ano de 2008.  

 

Tabela 4. Números das exportações argentinas do grão de soja de 1999 até 2010 em 
relação ao complexo da soja (grão+farelo+óleo) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Valor (US$/tonelada) 508,96 770,48 1.241,45 1.127,48 1.871,30 1.775,46 2.448,01 1.617,41 3.590,67 4.456,07 1.360,15 4.885,90 

Total exportação da Soja 
(grão+farelo+óleo) 

5.680,22 6.572,31 9.626,47 9.678,72 10.258,43 12.009,19 8.754,18 8.870,72 14.689,44 15.878,07 11.254,80 18.179,34 

% do grão sobre o total 
exportado (grão+farelo+óleo) 

8,96% 11,72% 12,90% 11,65% 18,24% 14,78% 27,96% 18,23% 24,44% 28,06% 12,09% 26,88% 

Fonte: Elaboração dos Autores com base nos dados da Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca Y 

Alimentación (SAGPYA). 
 

2.2. Modelo de transmissão de preços 

 

 O presente estudo visa estudar a transmissão de preços de exportação do grão da soja 

diante das variações cambiais. Para tanto, utilizar-se-á o modelo econométrico pass-through 

de Ferreira (2000) que efetua algumas adaptações no modelo original de Menon (1995). 

Ferreira (2000) considera que o preço de exportação em moeda estrangeira representa um 

mark-up que excede o custo de produção em moeda estrangeira. Este modelo pode ser melhor 

representado pelas equações que seguem: 

 

                                                             (1) 

 

onde: 

 

 é o preço de exportação em moeda estrangeira;  é o mark-up , que é expresso da 

seguinte forma (1+ ), onde  é a margem de lucro; e  é o custo de exportação em 

moeda estrangeira, onde  é o custo de produção e  é a taxa de câmbio nominal. 

 A equação (7) pode ser reescrita da seguinte forma:  

 

                                                       (2) 

 

 A pressão competitiva do mercado é medida através da equação (9):  
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                                                           (3) 

 

onde: 

PW é o preço das exportações mundiais. 

 

 Juntando as equações (2) e (3): 

 

                                    (4) 

  

 Ampliando-se a equação (10) e considerando que o somatório dos coeficientes dos 

termos dependentes não seja igual a 1: 

 

                          (5) 

  

 O coeficiente de pass-through é representado por . A análise do resultado deste 

coeficiente deverá ser feita da seguinte forma: 

1º) = 0, significa que a taxa de câmbio não exerce influência sobre preços de exportação; 

2º) = -1, significa que a mudança na taxa de câmbio afeta integralmente os preços de 

exportação; 

3º) -1 <  < 0, significa que a mudança na taxa de câmbio afeta parcialmente os preços de 

exportação. 

 Os dados para estimação do modelo apresentado na equação 5 foram coletados nas 

seguintes fontes: IPEADATA, Ministério do Desenvolvimento , Indústria e Comércio 

Exterior (MDIC) e Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca Y Alimentación (SAGPYA). 

O período analisado foi o de Março/1999 a Fevereiro/2011, com cotações mensais, 

totalizando 144 observações. O preço de exportação do grão da soja (PRECOEXPORT) tanto 

para o mercado brasileiro quanto argentino constituíram-se de preços FOB. Os valores do 

custo de produção para o mercado brasileiro foi utilizado como proxy o Índices de Preços por 

Atacado (IPA-OG), no mercado argentino foi utilizado o Indice de precios básicos del 

productor (IPP). A variável CAMBIO foi utilizada, respectivamente, para os mercados 

brasileiros e argentinos a taxa nominal de cambio para compra no fim do período calculada 
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em Real/Dólar e Peso/Dólar. O preço internacional do grão da soja foi extraído com os preços 

futuros do primeiro vencimento da Chicago Board of Trade (CBOT). 

 

2.3. Transmissão de preços: estudos empíricos 

 

 Machado & Margarido (2001) analisaram o comportamento sazonal e a transmissão de 

preços do grão da soja entre a Chicago Board of Trade (CBOT), preços CIF do Porto de 

Rotterdam, e preços FOB no Brasil e Argentina. A análise foi realizada no período de janeiro 

de 1991 à setembro de 1999, realizado com cotações mensais, totalizando 105 observações. O 

modelo utilizado foi o X-11 ARIMA. Este modelo decompõe a série original (Original Serie 

– Os) em quatro componentes: sazonal (Seasonal – St), tendência do ciclo (Cycle Tendency – 

Ct), troca do dia (Trading-Day – Dt) e o residual (residual - It). O componente St captura as 

modificações que se repetem constantemente durante um ano. Já o componente Ct inclui a 

tendência do ciclo do negócio. Dt refere-se às variações relacionadas com a composição do 

calendário. Por último, o It está relacionado às informações não explicadas pelos 

componentes anteriores. Além da aplicação deste modelo, os autores realizaram o teste de 

causalidade de Granger. 

 A apresentação dos resultados do estudo desenvolvido por Machado & Margarido 

(2001) partiu de uma análise gráfica e da análise do índice sazonal apresentado por cada 

mercado. Este índice, segundo os autores, permite identificar se uma série é sazonal ou não, 

qual é a intensidade e a amplitude da sazonalidade. Foi observado que Rotterdam apresenta 

uma variação menor amplitude se comparado à CBOT. Como explicação os autores sugeriram 

que a estabilidade de preços na União Européia está relacionada ao contínuo fornecimento de 

soja tanto pelos EUA quanto pelo Brasil e Argentina (quando estes estão no período de 

entressafra àquele está no período de colheita e assim sucessivamente).   

 Além disso, com a aplicação do modelo X-11ARIMA, Machado & Margarido (2001) 

obtiveram o resultado que todas as séries foram automaticamente ajustadas, com a exceção 

dos preços FOB do Brasil que foi necessário a introdução de 2 parâmetros auto-regressivos. 

Além disso, o X-11 ARIMA obteve a predominância do parâmetro média móvel de ordem 12 

para as quatro séries de preços, indicando o ciclo de produção da soja até a chegada no 

mercado.  

 Por fim, Machado & Margarido (2001) concluíram pela análise do teste de causalidade 

de Granger que os preços da soja de Rotterdam causam os preços no Brasil e na Argentina. O 
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inverso não ocorreu, de os preços do Brasil e da Argentina causaram os preços de Roterdam. 

Já os preços da CBOT são independentes, ou seja, não causam nem são causados por 

nenhuma outra série de preços.   

 Margarido; Fernandes & Turolla (2002) utilizaram o modelo de Mundlack e Larson 

(1992), baseado na Lei do Preço Único, com a finalidade de calcular a elasticidade da 

transmissão de preços entre os mercados do Brasil (preço FOB) e o Porto de Rotterdam (preço 

CIF). O período de análise pelos foi de julho de 1994 a setembro de 2001.  Foram realizados 

os seguintes testes: estacionariedade das séries (teste ADF), de causalidade de Granger, de co-

integração de Johansen, o modelo vetorial de correção de erros, à estimação de uma função 

impulso-resposta, bem como, testes de exoneidade da séries. 

 Como resultado, o estudo de Margarido; Fernandes & Turolla (2002) acusaram 

presença de raiz unitária nas séries de preços, ou seja, as séries não apresentaram-se 

estacionárias em nível. Após a diferenciação logarítmica, as séries apresentaram-se 

estacionárias e integradas de ordem 1. O teste de co-integração revelou que estes dois 

mercados são co-integrados e, com isso, apresentam relação de equilíbrio de longo prazo. 

Além disso, foi possível concluir que no longo prazo as variações no mercado externo são 

transmitidas integralmente para os preços FOB do grão da soja no mercado brasileiro.  

 Outro estudo que utilizou o modelo de Mundlack e Larson (1992) foi o de Margarido; 

Turolla; Bueno (2007). Os autores analisaram as transmissões de preços do grão da soja entre 

os mercado europeus, brasileiros, argentinos e americanos. O período analisado pelos autores 

foi de outubro de 1995 até outubro de 2003. Foram utilizadas cotações mensais. Os preços 

coletados no mercado europeu correspondem aos preços CIF (Cost, Insurance and Freight) 

do Porto de Rotterdam na Holanda, considerado a porta de entrada das importações de 

commodities agrícolas na Europa. Para analisar o mercado americano os autores utilizaram os 

preços da Chicago Board Trade (CBOT). Já para os mercados brasileiros e argentinos foram 

utilizados preços FOB (Free on Board).  Além disso, foram realizados testes de 

estacionariedade das séries (teste ADF), de causalidade de Granger, de cointegração de 

Johansen, um modelo de correção de erros, à estimação de uma função impulso-resposta, bem 

como, testes de exoneidade da séries.  

 Como resultado da pesquisa, Margarido; Turolla; Bueno (2007) confirmaram os 

postulados da Lei do Preço Único no longo prazo, ou seja, de que todos preços de mercados 

locais tendem a igualar-se no longo prazo. Outra importante conclusão deste estudo foi a de 
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que Brasil e Argentina apresentaram-se como mercados tomadores de preços. Já o Porto de 

Rotterdam e a Chicago Board Trade foram apontados como formadores de preços. 

 O trabalho de Alves et al. (2008) avaliou o pass-through da taxa de câmbio para os 

preços mensais de exportação da soja em grão do Brasil no período de julho de 1994 a 

dezembro de 2004. Foram utilizados testes de raiz unitária (ADF), de co-integração de 

Johansen e modelo vetorial de correção de erros (VEC). Como constatação deste trabalho, 

verificou-se que a transmissão dos preços internacionais para o mercado exportador brasileiro 

se dá como um pass-through incompleto, ou seja, que há influência das políticas cambiais 

sobre o preço do exportador. A política cambial adotada reflete nos lucros do exportador: se o 

cambio é apreciado, o exportador é obrigado a cumprir seus lucros; do contrário, quando o 

cambio é depreciado, o exportador aumenta rendimento e margem de lucro. 

 

3. Análise e Discussão dos Resultados 

 

 Na Figura 1 é possível verificar as oscilações das séries temporais para varáveis do 

Brasil e para a série da CBOT. Percebe-se pela análise gráfica um indício da não 

estacionariedade das séries, com uma tendência de crescimento para as variáveis 

LOGPRECOEXPORT, LOGCAMBIO e LOGCHICAGO. Já a variável LOGIPAOG 

apresentou uma tendência decrescente.  
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Figura 1. Gráficos das Variáveis LOGEXPORT, LOGIPAOG e LOGCAMBIO para o 
mercado brasileiro e da variável LOGCHICAGO para o mercado internacional. 

 

 As estatísticas descritivas para a série de dados do Brasil e para a CBOT são 

apresentadas na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Estatísticas Descritivas para variáveis do Brasil e para a CBOT.  

 LOGPRECOEXPORT LOGIPAOG LOGCAMBIO LOGCHICAGO 

 Média  5.573353  4.686272 -0.793726  5.540255 
 Mediana  5.467406  4.673084 -0.768303  5.420781 
 Máximo  6.314435  5.108741 -0.467607  6.383118 
 Mínimo  5.068904  4.281197 -1.345536  5.051073 
 Desvio-Padrão  0.358489  0.231755  0.218847  0.357331 
 Assimetria  0.498757  0.125414 -0.545651  0.505762 
 Curtose  1.994527  1.688523  2.277063  2.028764 
 Jarque-Bera  12.03606**  10.69733**  10.28146**  11.79888** 
 Observações  144  144  144  144 

Nota:Nível de significância de 5% **Nível de significância de 1%; Fonte: Dados da Pesquisa – Eviews 

 

 A análise da Tabela 5 revelou que as séries LOGPRECOEXPORT, LOGIPAOG e 

LOGCHICAGO apresentaram as médias maiores que as medianas, indicando uma curva 

assimétrica positiva. Já a série de dados LOGCAMBIO apresentou a média menor que a 

mediana indicando uma curva assimétrica negativa. Estes fatos confirmam-se com a análise 
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do indicador de assimetria com as variáveis LOGPRECOEXPORT, LOGIPAOG e 

LOGCHICAGO positivas e a variável LOGCAMBIO negativa. O achatamento das curvas 

apresentaram-se platicúrticas, com curtose menor que 3. Já o teste Jarque-Bera apresentou 

normalidade nos dados ao nível de confiança de 1%.  

  A Figura 2 apresenta a série de dados para Argentina. Percebe-se que somente a 

variável CAMBIO apresentou uma tendência decrescente. Ainda é visível a quebra na série 

CAMBIO por volta do final de 2001 e início do ano de 2002, indicando a mudança cambial 

Argentina. As demais séries de preços apresentaram uma tendência crescente.  
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Figura 2. Gráficos das Variáveis LOGEXPORT, LOGIPP e LOGCAMBIO para o 
mercado argentino. 

Fonte: Dados da Pesquisa – Eviews   
  

As estatísticas descritivas para a série de dados da Argentina são apresentadas na Tabelas 6. 

 

Tabela 6. Estatísticas Descritivas para variáveis da Argentina 

 LOGPRECOEXPORT LOGIPP LOGCAMBIO 

 Média  5.569151  5.561742 -0.890091 
 Mediana  5.448869  5.672497 -1.109879 
 Máximo  6.306275  6.471589  0.001599 
 Mínimo  5.030438  4.450386 -1.392312 
 Desvio-Padrão  0.356382  0.605985  0.512673 
 Assimetria  0.503096 -0.569562  1.062127 
 Curtose  2.017669  1.979064  2.346954 
 Jarque-Bera  11.86437**  14.03948**  29.63356** 
 Observações  144  144  144 

Nota:*Nível de significância de 5% **Nível de significância de 1%; Fonte: Dados da Pesquisa - Eviews 

 

 A análise da Tabela 6 revelou que as séries LOGPRECOEXPORT e LOGCAMBIO 

apresentaram as médias maiores que as medianas, indicando uma curva assimétrica positiva. 

Já a série LOGIPP apresentou média menor que a mediana, indicando uma curva assimétrica 

negativa. Estes fatos confirmam-se com a análise do indicador de assimetria para as quatros 
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variáveis. O achatamento das curvas apresentaram-se platicúrticas, com curtose menor que 3. 

Já o teste Jarque-Bera apresentou normalidade nos dados ao nível de confiança de 1% para as 

séries LOGPRECOEXPORT, LOGIPP, LOGCAMBIO. 

 Para a aplicação do modelo vetorial de correção de erros é necessário verificar a 

estacionariedade das  séries temporais em nível e logo após com as séries diferenciadas. 

Como forma a atender este requisito aplicou-se o Teste Augmented Dick- Fuller (Teste ADF) 

para as variáveis do Brasil e da Argentina. 

 Na tabelas de 7 apresenta-se os resultados do teste ADF para as séries de preços do 

Brasil em nível (não-diferenciadas). 

 

Tabela 7. Teste ADF para as variáveis do Brasil em nível e em 1ª diferença 

Variáveis Em Nível Em 1ª diferença 
 Estatística T p-valor Estatística T p-valor 

LOGPRECOEXPORT -0.854832  0.7998 -9.135072  0.0000 
LOGIPAOG -0.790607  0.8184 -9.135072  0.0000 

LOGCAMBIO -1.732619  0.4127 -8.085837  0.0000 
LOGCHICAGO -0.854117  0.8001 -10.84859  0.0000 

Fonte: Dados da Pesquisa – Eviews 

  

 O dados da Tabela 7 indicaram a aceitação da hipótese nula , ou seja, o teste indicou a 

presença de raiz unitária e que as séries não são estacionárias. Com isso, efetuou-se a 

diferenciação das séries e novamente a aplicação do teste ADF, que revelou a rejeição da 

hipótese nula do teste ADF ao nível de significância de 1%, indicando que as séries de preços 

do Brasil em primeira diferença são estacionárias. 

 Efetuando o mesmo procedimento com a Argentina verifica-se também que as séries 

de preços não são estacionárias em nível, mas tornam-se estacionárias em primeira diferença 

(Tabela 8).  

 

Tabela 8. Teste ADF para as variáveis da Argentina em nível e em 1ª diferença 

Variáveis Em nível Em 1ª diferença 
 Estatística T p-valor Estatística T p-valor 

LOGPRECOEXPORT -0.886528  0.7901 -9.085183  0.0000 
LOGIPP -1.063381  0.7291 -6.387289  0.0000 

LOGCAMBIO -1.827001  0.3662 -4.953532  0.0001 

Fonte: Dados da Pesquisa – Eviews 

  

 Com a finalidade de selecionar o número de defasagens para estimação da equação de 

co-integração e mecanismo de Correção de Erros Vetorial utilizou-se os seguintes critérios: 
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Sequential modified LR test (LR); Final Prediction Error (FPE); Akaike information criterion 

(AIC); Schwarz information criterion (SC); Hannan-Quinn information criterion (HQIC). Os 

resultados para a estimação do número de defasagens para os modelos do Brasil e da 

Argentina são apresentados nas Tabelas 9 e 10, respectivamente. 

 

Tabela 9. Resultados do teste de seleção de defasagens para modelo do Brasil 

 Defasagens LR FPE AIC SC HQ 
0 NA   2.87e-07 -3.712976 -3.627310 -3.678163 
1  1475.097  4.67e-12 -14.73796  -14.30963* -14.56390 
2   56.93036*   3.78e-12*  -14.95094* -14.17994  -14.63763* 
3  14.22744  4.27e-12 -14.83132 -13.71765 -14.37875 
4  15.14891  4.77e-12 -14.72332 -13.26700 -14.13151 
5  13.51007  5.39e-12 -14.60551 -12.80652 -13.87444 
6  14.41942  6.03e-12 -14.50012 -12.35846 -13.62980 
7  18.38468  6.48e-12 -14.43664 -11.95232 -13.42708 
8  15.28465  7.17e-12 -14.34975 -11.52276 -13.20093 

Nota: *indica o número de defasagens a ser utilizado (nível de significância de 5%); LR - Sequential modified 

LR test; FPE - Final Prediction Error; AIC - Akaike information criterion; SC - Schwarz information criterion; 
HQ - Hannan-Quinn information criterion; Fonte: Dados da Pesquisa – Eviews 

 

 Na Tabela 9, observou-se que quatro dos cinco critérios testados apresentaram o que o 

número ideal de defasagens é 2 para o modelo explicitado na equação 5. 

 

Tabela 10. Resultados do teste de seleção de defasagens para modelo da Argentina 

 Defasagens LR FPE AIC SC HQ 

0 NA   1.50e-06 -2.060444 -1.974777 -2.025631 
1  1358.044  5.96e-11 -12.19190 -11.76357 -12.01783 
2  99.19130  3.46e-11 -12.73764  -11.96664*  -12.42432* 
3   33.38030*   3.34e-11*  -12.77373* -11.66007 -12.32116 
4  22.31486  3.51e-11 -12.72595 -11.26963 -12.13414 
5  17.68498  3.83e-11 -12.64444 -10.84545 -11.91338 
6  17.19723  4.18e-11 -12.56408 -10.42242 -11.69376 
7  10.22069  4.85e-11 -12.42430 -9.939981 -11.41474 
8  12.83529  5.49e-11 -12.31362 -9.486636 -11.16481 

Nota: *indica o número de defasagens a ser utilizado (nível de significância de 5%); LR - Sequential modified 

LR test; FPE - Final Prediction Error; AIC - Akaike information criterion; SC - Schwarz information criterion; 
HQ - Hannan-Quinn information criterion; Fonte: Dados da Pesquisa – Eviews 

 

 Já na tabela 10, observou-se que três dos cinco critérios apontaram para o número de 3 

defasagens no modelo da equação 5. 

 Foi realizado o teste de cointegração de Johansen para verificar a co-integração das 

séries temporais do Brasil e da Argentina. As séries são co-integradas se elas apresentarem 

um relacionamento de longo prazo ou de equilíbrio ao longo do tempo (GUJARATI, 2011). 
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 Nas tabelas 13 e 14 são apresentados os resultados do teste de cointegração de 

Johansen para as séries do Brasil e da Argentina, respectivamente.    

 

Tabela 11. Resultados do teste de co-integração de Johansen para a estatística do 
traço e máximo autovalor para variáveis do Brasil 

H0 da Equação 

de Cointegração Autovalor 

Estatística 

traço Valor crítico a 5% p-valor** 

Estatística Máx.  

autovalor 

Valor crítico 

a 5% p-valor** 

Nenhuma *  0.203612  68.15640  63.87610  0.0209  32.32892  32.11832  0.0471 

No máximo 1  0.123490  35.82747  42.91525  0.2126  18.71670  25.82321  0.3247 

No máximo 2  0.068037  17.11078  25.87211  0.4067  10.00570  19.38704  0.6182 

No máximo 3  0.048805  7.105078  12.51798  0.3337  7.105078  12.51798  0.3337 

Notas: Testes do traço e máximo autovalor indicam 1 equação de co-integração ao nível de 5%; *Indica 
rejeição da hipótese no nível de 5%; **p-valor de MacKinnon-Haug-Michelis (1999); Fonte: Dados da Pesquisa 

– Eviews 
 

 A análise da tabela 11 revelou a existência de um vetor de co-integração para as 

variáveis do Brasil. 

 

Tabela 12. Resultados do teste de co-integração de Johansen para a estatística do 
traço e máximo autovalor para variáveis da Argentina 

H0 da Equação 

de Cointegração Autovalor 

Estatística 

traço Valor crítico a 5% p-valor** 

Estatística  

Máx. autovalor 

Valor crítico a 

5% p-valor** 

Nenhuma *  0.254930  80.78978  63.87610  0.0010  41.49308  32.11832  0.0027 

No máximo 1  0.155717  39.29669  42.91525  0.1099  23.86678  25.82321  0.0887 

No máximo 2  0.058895  15.42992  25.87211  0.5390  8.558840  19.38704  0.7689 

No máximo 3  0.047563  6.871077  12.51798  0.3582  6.871077  12.51798  0.3582 

Notas: Testes do traço e máximo autovalor indicam 1 equação de co-integração ao nível de 5%; *Indica 
rejeição da hipótese no nível de 5%; **p-valor de MacKinnon-Haug-Michelis (1999); Fonte: Dados da Pesquisa 

– Eviews 
 

 A Tabela 12 revelou também a existência de um vetor de co-integração para as séries 

de dados da Argentina. Isto quer dizer que as quatro variáveis dos cada país possuem um 

relacionamento de equilíbrio no longo prazo. Ainda, apesar das séries individualmente não 

serem estacionárias em nível, se tomadas em conjunto na equação de co-integração, 

apresentam seus resíduos estacionários.  

 Desta forma, para estabilizar o relacionamento das variáveis da equação de co-

integração utiliza-se um mecanismo de Correção de Erros Vetorial (VEC). Este tem por 

finalidade ajustar os desequilíbrios da equação de co-integração (GUJARATI, 2011). 

 Na tabela 13 são apresentado os resultados do VEC para série de dados do Brasil e da 

Argentina, estimados a partir da equação 5.  
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Tabela 13. Resultados da estimativa VEC para o Brasil e a Argentina no 
período de Mar/99 a Fev/11 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notas:  Teste T entre [ ]; *Significativo a 5%; **Significativo a 1%;. 
Fonte: Dados da Pesquisa – Eviews 

 

 Pela análise da Tabela 13 é possível identificar o coeficiente de pass-through na 

variável cambio para os dois países. Este coeficiente foi significativo ao nível de 5% somente 

para o Brasil, indicando que a variação da taxa de cambio é repassada para o preço de 

exportação de forma incompleta para este país, isto é, que apenas uma parte da variação da 

taxa de cambio é repassada para o preço de exportação do grão da soja. Isto indica que 

políticas cambiais adotadas pelo governo terão pouca eficiência sobre a competitividade do 

exportador. Já o coeficiente de pass-throught para a Argentina apresentou-se não 

significativo, indicando que não há transmissão de preços neste mercado. melhorar mais veja 

artigo do Gilberto Fraga 

 Com a finalidade de diagnosticar os modelos estimados aplicou-se teste de auto-

correlação (teste de Portmanteau), teste de heterocedasticidade (teste de White) e teste 

normalidade dos resíduos (Jarque-Bera). Os resultados apontaram que os resíduos do VEC 

tanto para o Brasil quanto para a Argentina apresentam: ausência de correlações seriais, 

homocedasticidade e normalidade ao nível de 1% de significância. 

 Desta forma, o modelo apresentou-se válido para as séries de preços analisadas. Os 

resultados apresentaram um coeficiente de pass-through de -0.1104 para o Brasil, indicando 

um pass-through incompleto para as séries de preços. De acordo com Menon (1995), o pass-

through incompleto varia de -1 <  < 0, que significa que a mudança na taxa de câmbio 

afeta parcialmente os preços de exportação. Na Argentina o coeficiente de pass-through foi 

não significativo, indicando um coeficiente nulo.. 

Equação de Cointegração              Coeficientes 
 Brasil Argentina 

Log [PRECOEXPORT(-1)]  - - 
Log [IPAOG(-1)] -0.213434 - 

 [-1.75903] - 
Log [IPP(-1)] - 0.197657 

 - [1.60051] 
LOG [CAMBIO(-1)] -0.110472* -0.097443 

 [-2.34218] [-1.25935] 
LOG [CHICAGO(-1)] -0.809645* -0.923045* 

 [-18.6969]  [-19.6582] 
Tendência -0.002694* -0.002542** 

 [-3.92728]  [-2.66563] 
Constante  0.019818 -1.283981 



Transmissão das variações da taxa de cambio para os preços de exportação da soja  
no Brasil e na Argentina 

Copetti, L.S; Coronel, D.A; Vieira, K.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 3 – Jul/Set - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

129

 Este resultado vem a contribuir com os trabalhos de Machado & Margarido (2001) e 

Margarido; Turolla; Bueno (2007) que analisaram o comportamento do mercado do grão da 

soja entre Brasil, Argentina, Estados Unidos e Europa, indicando que o Brasil e Argentina são 

tomadores de preços do mercado internacional. Segundo estes autores, Brasil e Argentina são 

influenciados pelo Porto de Rotterdam na Holanda, porta de entrada do grão da soja na 

Europa, ou seja, que há uma relação de precedência dos preços CIF do Porto de Rotterdam 

sobre os preços FOB do Brasil e da Argentina.  

 Já em relação à pesquisa de Margarido; Fernandes & Turolla (2002), houve 

discordância nos achados do presente trabalho. Para estes autores as variações no mercado 

externo foram transmitidas integralmente para o preços FOB do grão da soja no mercado 

brasileiro. Os resultados do presente estudo evidenciam uma transmissão parcial dos preços 

internacionais para o Brasil. Contudo, vale mencionar que Margarido; Fernandes & Turolla 

(2002) utilizaram como proxy para o mercado internacional os preços CIF de Rotterdam e o 

presente trabalho utilizou a CBOT como representativa do preço internacional do grão da 

soja. 

    Por fim, o presente estudo vem a corroborar com o trabalho de Alves et al. (2008), 

que analisou a transmissão de preços utilizando o coeficiente de pass-through para as 

variações na taxa de cambio no período de julho de 1994 a dezembro de 2004. Como 

resultado de suas pesquisas, Alves et al. (2008) encontrou um coeficiente de pass-through de 

-0.3386 para a série de preços do grão da soja no Brasil, indicando um pass-through 

incompleto. Os autores concluem que a política cambial adotada pelo país afeta apenas os 

lucros do exportador, não é transformada é competitividade do exportador perante o mercado 

internacional do produto. 

  Desta forma, é possível concluir que o mercado do Brasil sofre uma influência parcial 

no que concernem as variações da taxa de cambio sobre o preço de exportação do grão da 

soja. Isto evidencia que as ações para melhorar a competitividade deste mercado não podem 

centrar-se apenas na política cambial, as políticas precisam levar em conta outros fatores 

como os custos do produtor e incentivos fiscais. Para o mercado da Argentina, constatou-se 

que não há a transmissão de preços pelas variações da taxa de cambio para o preço do 

exportador. 

 

 

 



Transmissão das variações da taxa de cambio para os preços de exportação da soja  
no Brasil e na Argentina 

Copetti, L.S; Coronel, D.A; Vieira, K.M. 

Custos e @gronegócio on line - v. 8, n. 3 – Jul/Set - 2012.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

130

4. Conclusões 

 

 Os objetivos foram atingidos no término da pesquisa de verificar se existe alguma a 

diferença entre o grau de pass-through diante das variações cambiais para grão soja entre os 

mercados brasileiros e argentinos. Percebeu-se que há diferença no coeficiente entre estes dois 

países, o Brasil apresentou pass-through incompleto e a Argentina um pass-through nulo. No 

mercado brasileiro há uma transmissão parcial de preços perante as variações da taxa de 

cambio. Já no mercado argentino não há transmissão de preços perante as variações da taxa da 

cambio. Fato este que indica que as políticas cambiais para os dois países têm um efeito nulo 

ou limitado sobre a competitividade do exportador em relação ao mercado internacional do 

grão da soja. 

 Foi possível também analisar o crescimento dos dois mercados no que tange ao 

volume exportado, apresentando uma taxa geométrica para Brasil e Argentina, 

respectivamente, de 9,94% e 7,80%. Este dado mostra que apesar das oscilações encontradas 

no volume exportado, os dois países apresentam-se uma crescente nas exportações desta 

commodity. Outra observação no quesito descrição dos mercados foi a da participação do grão 

no total de soja exportado que o Brasil tem mais da metade de sua exportação do grão da soja, 

já a Argentina a exportação do grão da soja oscilou de 8,96% a 28,06% para o período 

analisado.  

 Por fim, os resultados do estudo estiveram em consonância com a maioria das 

pesquisas que tratam do assunto e vieram a acrescentar um viés comparativo entre os 

mercados de exportação do grão de soja do Brasil e Argentina. 

 Para trabalhos futuros sugere-se a ampliação do período de análise, bem como 

comparativos de recortes temporais com as mesmas variáveis estudadas. Além disso, seria 

interessante comparar o grau de pass-through do grão da soja com o farelo e o azeite de soja.  
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