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Resumo 
 

O objetivo deste estudo foi verificar as margens de comercialização entre produtor e 

indústria citrícola e a existência ou não de ATP (assimetria na transmissão de 

preços). As metodologias utilizadas foram às margens de comercialização absolutas 

e relativas e as baseadas em econometria de séries temporais, sendo realizados 

testes de raiz unitária, causalidade de Granger e cointegração e decomposição 

histórica da variância. Os resultados revelaram que as indústrias adicionam as 

maiores margens de comercialização, são em média 72% com todos os sucos e os 

subprodutos. Os modelos de simetria na transmissão de preços revelaram que a 

transmissão de preços do produtor para os sucos acontecem de forma simétrica.  

 

Palavras-chave: Citricultura; Transmissão de Preços; Correção de Erros. 

 

  



ABSTRACT 
 

The objective of this study was to verify de commercialization margins between the 

producer and the cytrus industry and the existence or not of ATP (asymmetry on 

price transmission). The methodologies used were absolute and relative 

commercialization  margins and time series of econometrics based, done with unit 

root tests, granger causality  and cointegration and historical decomposition of the 

variance. The results revealed that the industries added the highest  

commercialization margins, averaging 72% in all juices and by-products. The 

symmetry model in prices transmission showed that the transmission of prices from 

the producer to the juices happens symmetrically. 

 

Keywords: Citriculture; Price Transmission; Error correction. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O agronegócio é um dos principais setores responsáveis pela composição do 

PIB (produto interno bruto) da economia brasileira. Segundo o Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada - CEPEA (2020), em 2019 o PIB do agronegócio 

brasileiro cresceu 3,81% em comparação com o ano anterior, sendo responsável por 

21,4% do PIB brasileiro. Dentre os segmentos que compõem o PIB do agronegócio, 

o que mais cresceu foi o de agrosserviços, com aumento de 6,77%, seguido do setor 

de insumos com 5,54% e da agroindústria com 4,99%. Por outro lado, a 

agropecuária apresentou redução de -3,03%. 

 

De acordo com o CEPEA (2020), apesar da redução apresentada no PIB do 

setor agropecuária, houve um aumento no volume de produção de 1,89%, 

impulsionado pela safra de alguns produtos, dentre eles o algodão, a banana, a 

cana-de-açúcar, o milho e a laranja.  

 

No caso da laranja, houve um aumento no volume de produção de 5,62%, 

devido às condições climáticas favoráveis. Por outro lado, os preços apresentaram 

uma redução de -0,88%, em razão da quantidade ofertada, sendo que não houve 

reduções maiores devido à demanda industrial da laranja (CEPEA, 2020). 

 

De acordo com a Citrusbr (2020), o segmento citrícola, cujo principal produto 

é o suco industrializado destinado à exportação, gera US$ 2,2 bilhões de dólares 

estadunidenses ao ano, enquanto a venda do produto in natura no mercado interno 

e externo gera US$ 1,8 e US$ 73 milhões de dólares estadunidenses ao ano, 

respectivamente. 

 

Segundo Neves et al. (2010), o grande propulsor do crescimento da indústria 

cítrica brasileira foi a geada que atingiu os pomares do estado da Flórida, nos 

Estados Unidos da América - (EUA) em 1962. Até então, os Estados Unidos da 

América era o país que ocupava a posição de maior produtor mundial de laranja e 

de suco de laranja industrializado.  
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Após esse acontecimento nos EUA, a indústria brasileira apostou na atividade 

e buscou oportunidade de ampliar sua atuação neste mercado. O segmento citrícola 

brasileiro foi se desenvolvendo e buscando eficiência na produção, desde a criação 

de mudas e viveiros certificados, variados blends (mistura ou combinação) para 

atender especificações de cada mercado consumidor, sistemas de distribuição a 

granel com caminhões-tanques, terminais portuários e navios dedicados (NEVES ET 

AL., 2010). 

 

De acordo com Silva e Marques (2015) a citricultura brasileira é caracterizada 

pelos rendimentos crescentes de escala e elevada necessidade de capital de giro. A 

indústria requer ativos específicos e enfrenta incertezas com relação à taxa de 

câmbio e frete. O produtor enfrenta dificuldades quanto às doenças na lavoura, ao 

clima e ao tempo em que a árvore leva para frutificar. 

 

De acordo com Paulillo (2001), as barreiras impostas a novos entrantes na 

atividade citrícola impôs uma concentração industrial que atingiu seu ápice em 1985, 

quando as quatro principais indústrias representavam 90% de todo processamento 

do suco de laranja.  

 

Margarido (1996) fez uma análise por meio das elasticidades de preços, e 

encontrou dois resultados diferentes. No primeiro resultado foi encontrado 

parâmetros de inelasticidade para os anos safras anteriores a 1986, período em que 

os produtores recebiam preços fixos pela caixa de 40,8 quilos de laranja.  

 

O segundo resultado encontrado por Margarido (1996) se refere aos anos 

safras posteriores, quando os produtores e as indústrias firmaram um acordo 

conhecido como “contrato de participação”, em que o recebimento dos produtores 

era condicionado aos preços de exportação. Neste período, foi encontrado 

parâmetro de elasticidade unitária, em que os preços recebidos pelas exportações 

foram repassados ao produtor de forma integral e instantânea. 

 

Paulillo (2001), por meio dos estudos de rede e competitividade, encontrou 

evidências do suposto poder de mercado exercido pelas indústrias de citros e suas 

características oligopolistas. O processo de heterogeneidade dos interesses da 
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indústria frente ao produtor provocou uma concentração industrial e verticalização da 

atividade, possibilitando considerável poder de negociação da indústria. 

 

Estudos pautados em análise de preços foram efetuados por Figueiredo et al. 

(2013) e constataram que as indústrias processadoras de citros recebem margens 

maiores do que as recebidas pelos produtores. Nos estudos econométricos por meio 

das elasticidades, foram verificados que os acréscimos de preços não são 

repassados ao produtor no curto prazo, enquanto os decréscimos são repassados 

de forma imediata no curto prazo. 

 

Considerando as discussões e resultados apresentados relacionados ao tema 

da pesquisa, é importante salientar que o segmento citrícola ainda apresenta 

conflitos de interesses entre as indústrias e os produtores. O processo de exclusão 

do produtor do segmento, a verticalização da atividade e a mudança de 

comportamento dos consumidores estão modificando a estrutura deste segmento. 

Desse modo, o presente estudo tem por objetivo geral verificar a existência ou não 

de assimetria na transmissão de preços e as margens de comercialização entre 

produtor e indústria. Os objetivos específicos foram: caracterizar o mercado da 

laranja e analisar as margens de comercialização da laranja com incremento dos 

subprodutos. 

 

Ao considerar que desde os primeiros anos de industrialização do segmento 

até estudos recentes a atividade apresentou características de oligopsônio e 

dominância do mercado, a pergunta de pesquisa do estudo é: existe assimetria na 

transmissão de preços entre o produtor e os sucos FCOJ (sigla em inglês, Frozen 

Concentrated Orange Juice ou Suco de Laranja Concentrado Congelado) e NFC 

(sigla em inglês, Not From Concentrate ou Suco de Laranja Pasteurizado) no estado 

de São Paulo, no período de janeiro de 2014 a maio de 2020? 

 

Nesse sentido, vale ressaltar que por meio das margens de comercialização 

foi possível verificar o comportamento e evolução dos preços recebidos pelos elos 

do segmento, sendo de fundamental importância para a tomada de decisão dos 

envolvidos. 
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Também foram realizados testes econométricos com a finalidade de analisar 

a transmissibilidade dos preços entre produtor e indústria, e verificar o sentido e a 

origem da transmissão, a intensidade desta transmissão e se existe assimetria para 

os acréscimos e decréscimos. Os estudos de assimetria na transmissão de preços 

(ATP) permitem encontrar possíveis falhas de mercado e investigar a suposta 

existência de dominância de mercado por parte de algum elo da cadeia.  

 

O estudo foi dividido em seis capítulos, sendo o primeiro a introdução; 

segundo capítulo a caracterização do mercado da laranja; o terceiro o referencial 

teórico; o quarto a metodologia; o quinto resultados e discussão; e o sexto 

considerações finais.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO DA LARANJA 
 

A laranja é uma das frutas mais cultivadas no mundo, produzida pela 

laranjeira (Citrus sinensis), uma árvore da família Rutaceae, de porte médio e copa 

densa, arredondada e perene. Originada na Ásia - provavelmente na China - por 

volta de 4.000 anos atrás, com introdução no Brasil pelos portugueses no período de 

colonização, no século XVI (CITRUSBR, 2019). 

 

A laranja pode ser consumida em forma de fruta fresca ou em forma de suco, 

natural ou industrializado. O suco industrializado é dividido em dois, o FCOJ e o 

NFC. O processo de industrialização também proporciona a produção de 

subprodutos, tais como óleos, essências, polpas, farelos e outros. 

 

2.1. Laranja no Mercado Brasileiro 
 

No Brasil, a cultura da laranja encontrou condições favoráveis para seu 

plantio, com destaque para o clima e o solo. Com o início da crise do café, em 

meados dos anos 1940, na região do Vale do Paraíba no estado de São Paulo, em 

que se encontram importantes municípios produtores agrícolas como Araraquara, 

Bebedouro e Limeira, encontraram na citricultura uma opção para substituição do 

café (NEVES et al., 2010). 

 

De acordo com Neves et al. (2010) até o ano de 1959 a produção de laranja 

era destinada exclusivamente ao consumo interno. Mas, a partir de então, agregado 

ao apoio dos órgãos públicos e privados ligados à produção rural, teve início o uso 

de tecnologias que corroboraram para a industrialização da atividade, com a 

implantação da primeira fábrica processadora de sucos na região do Vale do 

Paraíba. É na década de 1960 que se inicia as primeiras exportações para países 

Europeus e Argentina. 

 

A região do Vale do Paraíba e atualmente todo estado de São Paulo 

representam a maior produtividade do segmento no Brasil, sendo responsável por 

377.182 mil hectares de área colhida e mais de 77% da produção nacional, sendo 
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dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2020). A 

tabela 1 apresenta a produção dos estados brasileiros.  

  

Tabela 1 - Produção Brasileira de Laranja 2019. 
Estados Área colhida (ha) Produção (ton) 
São Paulo 377.182 13.256.246 
Minas Gerais 36.620 989.032 
Paraná 21.089 694.424 
Bahia 51.018 574.211 
Sergipe 30.402 364.766 
Rio Grande do Sul 22.207 349.561 
Pará 14.265 324.422 
Goiás 6.933 148.913 
Alagoas 12.301 142.324 
Rio de Janeiro 5.225 68.334 
Amazonas 2.330 40.421 
Santa Catarina 1.496 25.794 
Mato Grosso do Sul 1.007 24.697 
Espírito Santo 1.354 17.305 
Roraima 1.239 9.418 
Ceará 1.110 8.847 
Rondônia 525 7.752 
Acre 463 6.723 
Paraíba 707 4.601 
Amapá 640 4.230 
Mato Grosso 438 3.811 
Pernambuco 484 2.584 
Piauí 168 1.492 
Maranhão 212 1.071 
Distrito Federal 50 1.010 
Rio Grande do Norte 81 853 
Tocantins 64 751 
Brasil 589.610 17.073.593 
 

Área colhida em hectares (ha) e produção em toneladas (ton). 
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal (2019)  

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2020), a 

produção de laranja no Estado de São Paulo foi expressiva para o Brasil não apenas 

em 2019, como demonstra a tabela 1, mas também nos últimos 12 anos, como se 

verifica na figura 1 que compara a produção de laranja em toneladas do Brasil com o 

estado de São Paulo entre os anos de 2007 e 2019, ressaltando a importância do 

estado para a produção de citros no país. 
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Figura 1 - Produção de Laranja no Brasil e São Paulo em Toneladas. 
Fonte: IBGE (Elaborado pelo autor). 

 

Segundo o censo agropecuário do IBGE (2017), o estado de São Paulo 

possui mais de 230 municípios produtores de laranja, sendo que os maiores 

produtores em toneladas são: Mogi Guaçu 382.091, Colômbia 370.772 e Lavras 

365.827. Na tabela 2 são apresentados os 25 principais municípios produtores de 

laranja no estado de São Paulo. 

 

Tabela 2 – Ranking dos Municípios Produtores de Laranja no Estado de São Paulo. 
Cidade Produção (ton) 
Mogi Guaçu 382.091 
Colômbia 370.722 
Lavras 365.827 
Avaré 344.176 
Botucatu 329.399 
Santa Cruz do Rio Pardo 310.074 
Casa Branca 283.039 
Itapetininga 268.325 
Barretos 227.428 
Aguaí 205.656 
Bebedouro 203.296 
Matão 186.599 
São Pedro do Turvo 185.882 
Tambaú 165.551 
Conchal 147.162 
Altair 145.934 
Mogi Mirim 131.114 
Itápolis 114.605 
Monte Azul Paulista 108.638 
Buri 106.552 
Mococa 106.527 
Bariri 102.449 
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Piracicaba 102.370 
Lucianópolis 99.469 
Brotas 95.292 
 

Fonte: Censo Agro IBGE (2017). 

 

O segmento citrícola representa a mão de obra de mais de 200 mil pessoas 

em todo país e compõe uma massa salarial anual de R$ 676 milhões de reais 

(NEVES; TROMBIN, 2012). 

 

 As exportações brasileiras de sucos FCOJ somado ao NFC atingiram níveis 

históricos na safra 2017/2018, com 2.655.071 toneladas, reforçando a importância 

do segmento para o agronegócio brasileiro conforme os dados da figura 2 

(CITRUSBR, 2019). 

 

 
Figura 2 - Exportações Brasileiras de Sucos de Laranja (FCOJ + NFC) em 
Toneladas por Ano Safra. No período de (2003/04 a 2017/2018). 
Fonte: Secex CitrusBR (Elaborado pelo Autor) 2020. 

 

Atualmente os EUA é o principal concorrente do Brasil em processamento de 

laranja, sendo o estado da Flórida o principal estado produtor. Segundo a United 

States Department of Agriculture - USDA (2020). Nesse contexto, vale ressaltar que 

a China e o México também vêm aumentando sua produção nesse segmento. 

 
O Brasil, apesar de ser o maior produtor de citros, direciona 98% de sua 

produção a outros mercados. O país não é um expressivo consumidor de sucos na 

forma concentrado ou de néctares quando comparado aos países europeus e EUA 

(BARROS, 2016). 
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O segmento citrícola vem sofrendo com alguns entraves, um deles é a 

volatilidade no consumo que o mercado vem apresentando nos últimos anos. 

Segundo Neves et al. (2010), o suco de laranja vem perdendo 0,4% de participação 

de mercado frente às demais categorias de suco no consumo mundial até 2009. No 

que tange ao mercado global, Markestrat (2016) informa que o consumo mundial do 

suco de laranja sofreu retração de 18,54% em média entre os anos de 2003 e 2016 

nos quarenta principais países consumidores. 

 

De acordo com a USDA (2020), a redução é mais acentuada em países 

europeus e nos EUA. Markestrat (2016) complementa que a redução foi de 21,55% 

para os países Europeus e 34,74% para os EUA. 

 

Apesar da redução no consumo de sucos de laranja concentrados e não 

concentrados nos países tradicionais dentre eles EUA, Alemanha, França, Reino 

Unido e outros, demais países apresentaram aumentos como: China 178,89%, 

Brasil 63,11%, Rússia 14,11%, Arábia Saudita 148,84%, Polônia 12,19%, Argentina 

671,62% e África do Sul 44,82% no período de 2003 a 2016 (MARKESTRAT, 2016). 

Ressaltam USDA (2020) e Neves et al. (2010), sobre a relevância dos países 

emergentes para a manutenção do nível de consumo mundial do suco de laranja. 

 

De acordo Silva e Marques (2015), logo após o período de expansão da 

demanda por suco de laranja, o share of stomach (participação do produto no 

mercado) da bebida diminui, sobretudo por surgimento de novas bebidas não 

alcoólicas que ampliaram as opções no mercado consumidor.  

 

Neves e Trombin (2012) reforçam que a queda no consumo mundial do suco 

de laranja deve-se também ao aumento da oferta de produtos considerados mais 

baratos e de menor teor calórico, além dos néctares, que são bebidas com maior 

adição de água.  A figura 3 expõe o consumo detalhando das bebidas para o ano de 

2010. 
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Figura 3 - Participação do Mercado Mundial por Categoria de Bebida em 2010. 
Fonte: Neves; Trombin (2012) Elaborado por Markestrat, Tetra Park e Euromonitor. 

 

Conforme a tabela 3, a queda no consumo mundial de sucos de laranja não 

está diretamente associada à renda, pois no mesmo período o mundo vivenciou uma 

forte expansão populacional e econômica, ainda assim, os sucos não 

acompanharam (NEVES; TROMBIN, 2012).  

 

Tabela 3 - Renda Per Capita Mundial e Consumo Mundial de Suco de Laranja para o 
Período de 2003 e 2010. 
 2003 2010 
População em 1° de janeiro 4,38 4,69 
PIB Total US$ 34.711.852 US$ 56.781.435 
Renda líquida per capita US$ 5.235 US$7.805 
Taxa de Desemprego 8,5% 8,3% 
Consumo de suco de laranja 2.415 2.288 
População em Bilhões de habitante; Pib em Bilhões de dólares estadunidenses; Renda líquida per 
capita em dólares estadunidenses por habitante; Consumo de suco de laranja em milhares de 
toneladas FCOJ equivalente a 66° Brix. 
Fontes: NEVES; TROMBIN, (2012), elaborado por Markestrat a partir de dados Euromonitor. 

 

Conhecido que o mercado da laranja vem passando por transformações 

culturais, cabe destacar que a relação entre os citricultores e as empresas 
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processadoras de citros tem sido conflituosa (FIGUEIREDO; SOUZA FILHO; 

PAULLILO, 2013). 

 

De acordo com Silva e Marques (2015), o segmento citrícola é caracterizado 

por rendimentos crescentes de escala e necessidade de capitalização. Tais 

características do segmento dificultam novos entrantes na atividade e facilita as 

práticas oligopolistas.  

 

Práticas oligopolistas são anticoncorrenciais e prejudicam as margens de 

comercialização dos produtores e o consumidor final com altos preços dos sucos.  

Segundo Marques (2015), diversas discussões são focadas no eventual exercício de 

poder de oligopsônio por parte das indústrias de processamento de laranja. 

 

Segundo Paulillo e Almeida (2009), entre os anos de 1970 e 2004, ao menos 

70% da produção de suco de laranja no Brasil concentrou-se nas quatro maiores 

indústrias do país. 

 

Margarido (1996) ressalta a relação conflituosa entre produtores e indústria e 

as diferentes modalidades de negociação que já ocorreram. Até 1986, os preços 

eram pré-fixados pela caixa de 40,8 quilos, e a partir de 1987, por intermédio das 

associações dos produtores foi criado o “Contrato de Participação”, momento em 

que o preço passou a ser atrelado aos preços de comercialização da bolsa de Nova 

York. 

 

Paulillo e Almeida (2009) reforçam que em 1991 iniciou o processo de 

deterioração das negociações dos “Contratos de Participação”. Sendo feito os novos 

contratos de forma específica e individual com cada citricultor.  

 

Diferentes agentes já atuaram na intermediação desses conflitos. Margarido 

(1996) destaca que o CACEX (Carteira do Comércio Exterior do Banco do Brasil) 

passou de órgão burocrático emissor de guias de exportação para intermediário em 

conflitos de negociação entre a indústria de processamento do suco de laranja e os 

citricultores. Paulillo (2001) reforça que o governo federal, através do CACEX, criou 
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um comitê específico de exportação do suco de laranja, que se tornou um fórum de 

debates relacionados aos conflitos da atividade. 

 

Em 2011 houve a tentativa de criação do Conselho dos Produtores de Laranja 

e das Indústrias de Suco de Laranja (Concecitrus) aos moldes do Conselho dos 

Produtores de Cana de Açúcar, Açúcar e Etanol do Estado de São Paulo 

(Consecana). Segundo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE 

(2020), um dos objetivos do conselho seria equilibrar o poder de compra das 

indústrias processadoras de suco de laranja frente aos produtores, gerar 

informações quanto aos custos de produção, divulgação de resultados do mercado 

interno e externo referentes a atividade citrícola, além da criação de um indexador 

de referência para pagamento sobre o rendimento industrial. A tentativa de criação 

foi frustrada por falta de acordo entre os integrantes da atividade. 

 

Os entraves estruturais do segmento vêm acarretando dificuldades a novos 

entrantes na atividade. De acordo com Figueiredo et al. (2013), esses entraves têm 

levado o setor a uma verticalização com o plantio de pomares por parte das próprias 

indústrias produtoras de suco de laranja. 

 

Segundo Paulillo (2001), a crise organizacional da rede citrícola avança e tem 

promovido a  exclusão do citricultor, acarretando uma diminuição no número de 

citricultores no Estado de São Paulo, sendo que em 1990 existiam cerca de 29 mil 

citricultores e em 2000 cerca de 17 mil citricultores. Em 2017 segundo dados do 

Censo Agro do IBGE o Estado de São Paulo em 2017 possui cerca de 4.9 mil 

citricultores com mais de 50 pés de laranja em suas propriedades.  

 

O segmento citrícola é de fundamental importância para a formação do PIB 

agropecuário brasileiro. Relevantes mudanças nos gostos dos consumidores e o fato 

do segmento necessitar de altos níveis de investimentos fazem com que o mercado 

da laranja seja um importante caso de análise, para compreender de forma mais 

detalhada a formação de margens de comercialização e as reações às transmissões 

de preço. O estudo mais detalhado pode auxiliar os produtores e as indústrias em 

tomadas de decisão. 
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3. Referencial teórico  
 

3.1. Margens de Comercialização 
 
O segmento citrícola é caracterizado por uma comercialização vertical. Os 

produtores de commodities, em geral, vendem sua produção para a agroindústria, 

onde são processados, transformados e comercializados. A microeconomia define o 

mercado como um conjunto de demandantes e ofertantes que interagem entre si, 

forma e determina o preço final de um produto, sendo que este preço oscila no 

decorrer do tempo (PINDYCK; RUBINFELD, 2006). 

 

Uma das articulações do estudo de preços são as margens de 

comercialização. Segundo Junqueira e Canto (1971), margens de comercialização 

são definidas pela diferença dos preços que o consumidor final ou o intermediário 

paga para repor um produto em quantidade equivalente. Marques e Aguiar (1993) 

complementam descrevendo as margens de comercialização sendo a diferença nos 

preços dos produtos nos diversos níveis de mercado, expressa em unidades 

equivalentes.  

 

Posteriormente Aguiar (1994), conclui que as margens de comercialização 

podem ser calculadas de forma independente para cada categoria, na forma 

absoluta ou relativa. A margem de comercialização absoluta é a quantidade de 

moeda auferida por unidade vendida pelos diversos agentes até o consumidor final 

do produto, e a margem de comercialização relativa é o valor agregado em forma de 

porcentagem.  

 

 Silva e Marques (2015) ressaltam que a dificuldade de mensurar os lucros e 

conhecer isoladamente os componentes dos custos, como mão de obra, insumos e 

impostos, faz com que as margens de comercialização sejam um importante 

indicador de desempenho dos mercados.   
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A Margem Total ( ) procura medir as despesas do consumidor, devido a 

todo o processo de comercialização, onde, ( ) é o preço no varejo e ( ) é o preço 

pago ao produtor. Tem-se como margem total absoluta: 

 
 = −  (1) 

 

A margem total relativa é expressa como porcentagem do preço no varejo, ou 

seja: 

 

 =  
−

×  100 (2) 

 

Para os diferentes níveis de mercado tem: 

 

As margens relativas e absolutas do varejo, onde  é preço no atacado. 

 

 = −  (3) 

 

 =  
−

×  100 (4) 

 

Também as margens absoluta e relativa do atacadista, onde  é margem 

atacado: 

 = −  (5) 

 

 =  
−

×  100 (6) 

 

Conforme apresentado pelos autores, as várias etapas da comercialização 

passam por diferentes agentes, estes vão agregando valores em suas atividades de 

produção até o consumidor final. As margens de comercialização permitem uma 

avaliação do comportamento do mercado, lembrando que não representam os lucros 

das empresas ou dos citricultores. 
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Aguiar e Figueiredo (2012) por meio das margens de comercialização relativa 

buscaram evidências do uso de poder de mercado por parte dos varejistas em uma 

variada cesta de produtos para o período compreendido entre 1989 e 2008. Foi 

constatado que os varejistas utilizam estratégias diferentes conforme os produtos 

que comercializam.  

 

Para o feijão no município de São Paulo, Aguiar et al. (1994), encontraram 

que as margens de comercialização dos atacadistas são relativamente baixas por 

questões estratégicas de mercado, por consequência evita a entrada de novos 

concorrentes.  

 

Por sua vez Fernandes e Santos (2009) encontraram que no Estado de São 

Paulo, para o período de 2000 a 2008 os produtores de leite são os que ficam com a 

menor parcela das margens de comercialização, mesmo assumindo os riscos e os 

custos de produção. 

 

No caso dos sucos de laranja, estudos sugerem maior poder de mercado e 

margens de comercialização por parte das indústrias processadoras frente ao 

produtor. Foi o resultado encontrado por Figueiredo et al. (2013). O estudo também 

revela a importância da inclusão dos subprodutos na análise, pois deixá-los de fora 

poderia subestimar as margens de comercialização das indústrias processadoras de 

sucos de laranja. 

 

Silva e Marques (2015) também encontraram resultados similares ao de 

Figueiredo et al. (2013), para o período de 2011 a 2014, em suma, os resultados 

sugerem que as indústrias processadoras de laranja no Brasil trabalham com 

margens de comercialização positivas e relativamente altas, levando também em 

consideração os subprodutos. 

 

3.2. Assimetria na Transmissão de Preços (ATP) 
 
Diferentes tipos de assimetria de transmissão de preço são identificados nos 

mercados agrícolas. Para as Organizações das Nações Unidas para Alimentação e 
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Agricultura - FAO (2010), a transmissão de preços dos mercados globais para os 

mercados domésticos depende do quão fortemente integrados estes estão com os 

primeiros. Alguns fatores podem influenciar significativamente a transmissão de 

preços como demanda e oferta, custos de transportes, custos de transações, fatores 

naturais como, clima, pragas e tempo de produção. A comercialização conduz os 

preços dos mercados domésticos a eventualmente se equilibrarem com os preços 

dos mercados internacionais até chegarem a uma transmissão de preços completa, 

ou seja, a transmissão de preços agrícolas não é perfeita, mesmo que os choques 

nos preços sejam transmitidos para todos os níveis ou elos da cadeia, cada um 

poderá responder de maneira diferente, dado que cada produto possui 

características próprias e diferentes.  

 

Segundo Meyer e Von Cramon–Taubadel (2004), a literatura de transmissão 

de preços, principalmente a economia agrícola, aponta diversos fatores para que 

possa existir e afetar a ATP (Assimetria na Transmissão de Preços), acarretando 

diversos tipos de comportamento assimétrico nos preços. Meyer e Von Cramon–

Taubadel (2004) classificaram a ATP em três critérios: velocidade e magnitude, 

positiva ou negativa, vertical ou horizontal (espacial). 

 

As figuras 4, 5 e 6 apresentam a distinção que a ATP apresenta em 

magnitude e velocidade, onde  (preço de saída) é assumido como dependente 

do  (preço de entrada), podendo sofrer choques de preço e volatilidade, 

aumentando ou diminuindo seu valor em momentos específicos.  

 

A figura 4 demonstra que a magnitude da resposta a uma alteração em  é 

dependente da direção desta mudança, ou seja, o  não acompanhou em 

mesma proporção a alteração que sofreu o . 
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Figura 4 - Transmissão Assimétrica de Preços - Magnitude 
Fonte: Meyer e Von Cramon–Taubadel (2004) 

 

A figura 5 demonstra a dependência da velocidade, em que a resposta a uma 

alteração é compreendida em períodos posteriores em . 

 

 
Figura 5 - Transmissão Assimétrica de Preços - Velocidade 
Fonte: Meyer e Von Cramon–Taubadel (2004) 

 

A figura 6 demonstra que a relação da ATP pode acontecer em sua 

magnitude e velocidade combinada, onde o  sofreu alterações assimétricas em 

velocidade e magnitude dado que  são distintos nos períodos de tempos ( , 

, ). As transferências são representadas pela área sombreada, na qual a 

interpretação pode ser facilitada, assumindo valores constantes em volume e tempo. 

T
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Figura 6 - Transmissão assimétrica de preços - Magnitude e Velocidade. 
Fonte: Meyer e Von Cramon–Taubadel (2004). 

 

O segundo critério de análise, segundo Meyer e Von Cramon–Taubadel 

(2004), apresentado nas figuras 7 e 8 da ATP é a classificação em positiva ou 

negativa, resultante da velocidade e magnitude apresentadas anteriormente. 

Apresentado na figura 7, a ATP é considerada como positiva quando o  

responde na totalidade ou mais rápido que o choque de aumento de  quando 

comparada a um choque de redução. 

 

 
Figura 7 - Transmissão Assimétrica de Preço Positiva. 
Fonte: Meyer e Von Cramon–Taubadel (2004). 

 

Apresenta-se na figura 8 a ATP negativa, que ocorre quando o  reponde 

na totalidade ou mais rápido a um choque de redução em , quando comparado a 
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um choque de aumento. Trata-se de uma reação positiva ou negativa do  em 

relação ao . 

 

 
Figura 8 - Transmissão Assimétrica de Preço Negativa. 
Fonte: Meyer e Von Cramon–Taubadel (2004). 

 

O terceiro critério apresentado por Meyer e Von Cramon–Taubadel (2004) 

classifica a ATP em vertical ou espacial. Exemplo de ATP vertical ocorre quando os 

agricultores e consumidores reclamam que os aumentos dos preços agrícolas são 

transmitidos mais rápidos e completos aos níveis de atacado e varejo que suas 

reduções.  

 

Um exemplo de ATP espacial seria um aumento dos preços de exportação do 

trigo dos EUA provocar uma redução dos preços do trigo de exportação do Canadá 

em igual magnitude. A ATP vertical e espacial também pode ser classificada de 

acordo com sua velocidade e magnitude e se são positivas ou negativas.  

 

Um exemplo da ATP em mercados agrícolas foi apresentado por Alves et al. 

(2013) que verificaram a ATP da uva fina de mesa no período de 1997 a 2011 no 

Paraná. Nesse estudo os pesquisadores puderam identificar que os agentes 

envolvidos na comercialização repassam rapidamente os aumentos em detrimento 

das quedas nos preços, ressaltando a presença de assimetria na transmissão de 

preços.  
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Outro estudo interessante na abordagem da ATP por meio do modelo de 

Houck (1977) é o de Azevedo e Politi (2008) que utilizaram a ATP para estudos do 

leite longa vida e pasteurizado no Estado de São Paulo no período de 1999 a 2005. 

Para o leite longa vida não foram encontrados indícios de assimetria na transmissão 

de preços nos acréscimos e nos decréscimos, também não foi possível detectar 

assimetria na velocidade da transmissão, houve apenas indícios de imperfeição de 

mercado com a utilização de mark-up ou percentuais fixos. 

 

Por sua vez Acquah e Dadzie (2010) testaram o modelo de ATP com 

correção de erros (ECM) proposto por Von Cramon-Taubadel e Loy (1996), 

constataram que por meio deste modelo o milho do país de Gana apresenta 

assimetria na transmissão de preços do varejo para o atacado, em que os 

acréscimos são transmitidos em maior magnitude que os decréscimos.  

 

Breseman et al. (2018) também realizaram testes ATP para brócolis, alface e 

aipo da cidade de Los Angeles e verificaram por meio dos modelos autorregressivos 

que os choques positivos são transmitidos com maior intensidade frente os 

negativos e quando aplicado o modelo cumulativo Houck (1977), os resultados 

foram idêntico, as alterações positivas são mais intensas frente às negativas para os 

três legumes. 

 

3.3.  Modelo de Houck 
 
Em 1971, um modelo foi proposto por Wolffram, em que já havia sido 

abordado em 1969 por Tweeten e Quance. Trata-se do estudo de transmissão de 

preços e sua irreversibilidade. A proposta era a criação de uma variável Dummy ou 

partição da variável , em que foi dividida em duas, sendo  para variações 

positivas e  para variações negativas (Houck 1977). O modelo descrito em: 

 

 ∆  =  +  +   ∆ +  +  ∆ +  (7) 
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Em que:  são os preços em períodos distintos  e , os    são as 

variações positivas e negativas respectivamente, sendo que  : é rejeitado quando 

há diferença significativa entre os    (COSTA ET AL., 2018). 

 

Houck (1977) aperfeiçoou a explicação do modelo incluindo a variável , de 

modo que o modelo de Wolffram não se apresentava significativo caso as variáveis 

não fossem estacionárias. 

 

 ∆ =  + ∆ +  ∆ +   (8) 

 

Em que:  é o preço do varejo, ∆  preço do produtor, sendo ∆  

acumulado caso ∆  >  ∆  ou 0 caso contrário, ∆  acumulado caso ∆  <

 ∆  ou 0 caso contrário e  termo de erro. 

 

O modelo de Houck (1977) leva em conta a distribuição dos efeitos no tempo 

(COSTA ET AL. 2018), representado por: 

 

 
∆ =  +   ∆ + ∆ +   

(9) 

 

Em que:  é definida como estática no modelo. Os parâmetros  e  são os 

coeficientes de sensibilidade das variações  positivas e negativas. 1 e 2 são 

as defasagens positivas e negativas máximas. A hipótese de assimetria pode ser 

testada pela equação:  

 

 
: =   

(10) 

 

 Por meio do teste Wald (1943) é possível testar a hipótese alternativa , que 

representa assimetria (COSTA ET AL. 2018). 
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3.4.  Modelo de ECM 
 

Variados estudos no campo dos mercados agropecuários vêm utilizando o 

modelo de Houck (1977) para verificar a questão da simetria de preços, mas é 

importante ressaltar que este modelo não é consistente quando as variáveis são 

cointegradas, o que pode incorrer no risco de regressão ser espúria.  

 

De acordo com Meyer e Von Cramon-Taubadel (2002), a primeira tentativa a 

fim de evitar regressões espúrias recorrendo à técnica de cointegração em testes de 

assimetria na transmissão de preços foi Von Cramon-Taubadel e Faholbusch (1996), 

posteriormente aperfeiçoado por Von Cramon-Taubadel e Loy (1996) e Von 

Cramon-Taubadel (1998). Os pesquisadores sugeriram um modelo de correção de 

erros (ECM) estendido pela incorporação de um termo de ajuste assimétrico 

expresso por:  

 

 ∆ =  +   ∆ +   +  +  ∆ +  ∆ +  (11) 

 

Em que: o modelo ECM relaciona as alterações em  para mudar , bem 

como o termo de correção de erro ( =  −  ). O  mede os desvios 

defasados de longo prazo entre  e , não apenas para responder às mudanças, 

mas também para corrigir o equilíbrio no longo prazo (ACQUAH; DADZIE, 2010). 

 

A hipótese nula de simetria pode ser testada por: 

 

 
:  =         =   (12) 

 

Conforme Costa et al. (2018), não existe um consenso de qual metodologia é 

melhor entre o modelo de Houck (1977) e o modelo de correção de erros proposto 

por Von Cramon-Taubadel e Loy (1996). Em razão da falta de consenso e das 

diferentes características e informações extraídas da aplicação dos modelos, optou-

se pela aplicação de ambas as metodologias. 
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4. METODOLOGIA 
 

4.1. Fonte de Dados 
 

Para análise estatística foram utilizados dados mensais secundários de séries 

temporais coletados nos sites da CitrusBr, CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento), BACEN (Banco Central do Brasil), MDIC (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) e SECEX (Secretaria de Comércio 

Exterior), no período compreendido entre janeiro de 2014 e maio 2020, para o 

estado de São Paulo. Para modelos econométricos, foi utilizado o software R Project 

for Stastical Computing Version 3.6.1, EViews Student Version Lite. 

 

4.2. Margens de Comercialização da Laranja  
 

Para construção da série temporal de preços, foram utilizados dados 

secundários coletados em várias fontes, conforme mencionado no item 4.1, 

destinado ao período de janeiro de 2014 a maio de 2020 para o estado de São 

Paulo.  

 

Os dados referentes aos valores recebidos pela indústria de processamento 

de laranja são de difícil acesso, pois as empresas não possuem balanços abertos e 

não divulgam seus lucros e custos de produção. Conforme apontado por Figueiredo 

et al. (2013), uma solução apresentada é utilizar os dados do MDIC, dividindo o valor 

das exportações pela quantidade de toneladas exportadas, sendo possível, então, 

chegar a valores aproximados dos preços recebidos pelas indústrias.  

 

Considerando que a produção brasileira de suco de laranja é 

predominantemente destinada aos mercados internacionais, as exportações tornam-

se parâmetro para os valores recebidos pela indústria processadora. É importante 

evidenciar que segundo Barros (2016), o estado de São Paulo exporta 98% da 

produção de suco de laranja. A Embrapa (2020) complementa que o estado de São 

Paulo corresponde a 77% da produção nacional de laranja e possui 66,87% da área 

plantada de laranja. 
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Com base em Figueiredo et al. (2013), Silva e Marques (2015) apresentaram 

as seguintes equações. 

 

 
=

çã −  
çã

 100 
(13) 

 

 Onde  é o produto (FCOJ ou NFC), çã  é o preço médio de 

exportação do produto  no mês  do ano ,  é o preço médio recebido 

pelo citricultor no mês  do ano. Os resultados são apresentados em porcentagem, 

sendo calculados tanto para os sucos concentrados como para os sucos não 

concentrados. 

 

4.3. FCOJ 
 

Para que os dados sejam compatíveis e coerentes foi necessário transformá-

los em uma única unidade de medida. Serão transformados, então, em dólar por 

libra de litros solúveis. A série temporal de preços é dada por dólar por tonelada 

métrica. Segundo Citrusbr (2020), uma tonelada métrica de FCOJ a 66° Brix possui 

1.455 libras de sólidos solúveis, desta forma, para obtenção do preço em dólar por 

litro solúvel dividiu-se o preço de exportação pelo coeficiente 1.455. 

 

4.4. NFC 
 

O NFC possui uma diluição maior. A Citrusbr (2019) informa que um galão de 

suco a 11° Brix contém 0,956 libras de sólido e pesa 8,689 libras. Uma tonelada é 

equivalente a 2.204,6 libras. Para obter-se o valor em dólar por libras de sólidos 

basta dividir a quantidade de libras equivalente a uma tonelada pela quantidade de 

libras do galão, o resultado deve ser multiplicado pela quantidade de libras de 

sólidos no galão. Encontrado então o coeficiente, basta dividir o preço da tonelada 

pelo coeficiente encontrado.  
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4.5. Preço Recebido Pelo Produtor 
 

O preço recebido pelo produtor é disponibilizado em reais por caixa de 

laranja, a qual contém 40,8 quilos da fruta in natura. Para o cálculo é necessário 

transformá-lo na mesma unidade de medida e valores utilizados anteriormente, ou 

seja, dólares por libras de sólidos. É necessário, então, o rendimento industrial  

(Quantidade necessária de caixa de laranja a 40,8 quilos para se obter uma tonelada 

métrica a 66 °brix, que corresponde a 1.455 libras de sólidos.)para conhecer as 

quantidades de libras de sólidos que há em cada caixa, utilizando-se novamente do 

fator 1.455. Basta dividir pelo rendimento industrial e encontrar quantas libras de 

sólidos possui uma caixa. Para transformar o preço em dólar basta utilizar a taxa de 

câmbio do período. 

 

 
=

 .
1.455

 
(14) 

 

Conforme Silva e Marques (2015) a equação para os cálculos, onde o preço 

médio recebido pelo citricultor no mês  do ano i (em reais por caixa de laranja de 

40,8 kg), PTAX (taxa de câmbio calculada diariamente pelo BACEN com base na 

média das taxas de compra e venda praticadas pelas instituições financeiras no 

Brasil) é a taxa de câmbio do mês  do ano i (em reais por dólares), e REN. 

INDUSTRIAL é rendimento industrial para a produção de FCOJ no ano i (em caixas 

de 40,8 kg por toneladas de FCOJ equivalente a 66 BRIX). 

 

4.6. Subprodutos 
 

Ainda em conformidade ao apresentado por Figueiredo et al. (2013), os 

subprodutos também foram utilizados para comparações das margens, dado que a 

produção do suco também gera alguns subprodutos, na qual melhoram as margens 

de comercialização e não deixam de ser importantes. São eles: os óleos essenciais 

de laranja, farelo de polpa cítrica, d-limoneno e terpeno. Utilizando-se da mesma 

metodologia, eles são incorporados aos valores de exportação, sendo transformados 

para dólares por libra de sólidos. 
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4.7. Teste de Raiz Unitária para Verificação da 
Estacionariedade 

 

A econometria tem como pilar de estudo explicar fatos ocorridos no passado e 

testar teorias e eventos futuros. O estudo de séries temporais pode ser dividido em 

dois, séries estacionárias ou não estacionárias. Além disso, essas podem ser 

classificadas de acordo com as tendências, sejam elas determinísticas ou 

estocásticas. (BUENO, 2011). 

 

De acordo com Pindyck e Rubinfeld (2006), a série temporal é estacionária se 

a distribuição conjunta e a distribuição condicional não variam em relação ao 

deslocamento do tempo. Se a média e a covariância permanecerem constantes no 

tempo, então, pode-se dizer que a série é estacionária. 

 

Gujarati e Porter (2011) reforçam que em termos gerais, para que uma série 

temporal seja estacionária, ela deve possuir algumas características como, por 

exemplo, média, variância e covariância, em que não variam ao longo do tempo. Se 

não possuir tais características, temos uma série temporal não estacionária. 

 

Em suas tendências determinísticas ou estocásticas, Bueno (2011) determina 

que as séries temporais com tendências determinísticas apresentem valores que 

flutuam em torno de uma tendência no tempo, tornando previsível. Já nas 

tendências estocásticas, as séries temporais flutuam em torno da média. 

 

Segundo Gujarati e Porter (2011), um dos testes mais utilizados para verificar 

a estacionariedade da série temporal é o teste de raiz unitária. O ponto de partida 

para o teste é a equação 15 abaixo: 

 

   +         −1 ≤   ≤  1 (15) 

 

Em que  é um termo de erro de ruído branco. 
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Se = 1, no caso da raiz unitária, a equação 15, torna-se um modelo de 

passeio aleatório sem deslocamento, que é um processo estocástico não 

estacionário. Entretanto, não pode estimar a equação 15 pelos MQO (mínimos 

quadrados ordinários) e testar a hipótese de que = 1 pelo teste habitual , pois é 

um teste viesado no caso de raiz unitária. Então desse modo deve manipular a 

equação 15 subtraindo  em ambos os lados da equação, assim tem-se: 

 

 −  =  −  +  

= ( − 1) +   

(16) 

 

Podendo também ser escrita como 

 

 ∆ =   +  (17) 

 

Em que = ( − 1) e ∆ o primeiro operador da diferença. Então estima-se a 

equação 15 e testa a hipótese (nula) que = 0, sendo a hipótese alternativa < 0. 

Se = 0 a equação se tornara 

 

 ∆ = (  −  ) =   (18) 

 

Sendo  um termo de erro de ruídos brancos, sendo estacionário. Então as 

primeiras diferenças de uma série temporal de passeio aleatório são estacionárias.  

 

Entretanto para a hipótese nula de que = 0, ou seja, = 1, o valor  do 

coeficiente estimado de  não segue a distribuição , nem mesmo em grandes 

amostras. 

 

Como solução, Dickey – Fuller (ADF), entre os anos de 1979 e 1981, 

propuseram três possibilidades diferentes, sob três diferentes hipóteses nulas, são 

elas:  é um passeio aleatório, equação 19,  é um passeio aleatório com 

deslocamento equação 20 e  é um passeio aleatório, com deslocamento em torno 

de uma tendência determinística, equação 21. 
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 ∆ =  +   (19) 

 

 ∆ =  +  +   (20) 

 

 ∆ =  + +  +   (21) 

 

Em que:  é a variável temporal ou tendência, em cada caso as hipóteses são: 

hipótese nula: : = 0, há uma raiz unitária ou a série temporal é não estacionária, 

ou possui tendência estocástica. Hipótese alternativa: :  < 0, a série temporal é 

estacionária, possivelmente em torno de uma tendência determinística (GUJARATI; 

PORTER, 2011).  

 

Como solução ao problema de baixo poder de explicação do teste Dickey e 

Fuller (1981), vários estudos vêm sendo aplicados com intuito de aprimorar o teste 

de raiz unitária.  Um deles é o teste proposto por Kwiatkowski, Phillips, Schimidt e 

Shin, chamado KPSS. A proposta desse teste é verificar a variância do passeio 

aleatório  (BUENO, 2011), sendo a variância nula, o teste é estacionário, 

apresentado por: 

 

 ∶  = 0  : > 0 (22) 

 

Acrescentando uma tendência determinística ao modelo: 

 

 =  +  =  +  +  +    (23) 

 

Consequentemente: 

 ∆ =  +  + ∆  (24) 

 

De modo que o teste KPSS busca a confirmação de raiz unitária em sua 

hipótese nula, ou seja, o teste afirma que a série possui raiz unitária. 
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4.8. Teste de Causalidade de Granger 
 

Em regressões de séries temporais hipoteticamente uma variável pode 

influenciar outra, em outras palavras, pode haver causalidade. Para Koop (2005), se 

um evento  acontece anteriormente ao evento , então é possível que  esteja 

causando em . Ao contrário não é possível, ou seja,  não pode causar em . Em 

outras palavras, o autor refere-se que eventos passados podem influenciar eventos 

presentes e que eventos presentes não podem influenciar eventos passados. É esse 

pensamento filosófico que levou ao estudo de Causalidade de Granger (GRANGER, 

1969). 

 

Para Bueno (2011), a causalidade de Granger está pautada em tal questão: 

em quais condições é possível uma variável prever outra. Em uma escala qualquer  

é possível prever em , se isso não acontecer, afirma-se que a escala  não 

Granger-causa em . 

 

De acordo com Enders (2015), se todas as variáveis forem estacionárias, o 

teste  deve ser utilizado. Um modelo de duas equações com  defasagens, ( ) 

não causa granger ( ) se todos os coeficientes forem iguais a zero. Portanto, a 

causalidade de Granger mede se valores passados e atuais em ( ) ajudam a prever 

valores futuros em ( ), considere a seguinte equação: 

 

 
̅ +  ∅  (0) + ∅ ( )  

(25) 

 

Para o modelo em consideração, ( + 1| ) =  ( + 1| , ) . Assim  

não causa granger  . 

 

4.9. Modelo Auto Regressivo Vetorial (VAR) e Modelo de 
Correção de Erro Vetorial (VECM)  
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Conforme Bueno (2011), o modelo VAR (Modelo Vetorial Autorregressivo) 

define as restrições entre as equações do modelo e que estas restrições são usadas 

para identificar os parâmetros estruturais do VAR. 

 

De acordo com Enders (2015), quando uma variável não é exógena, a 

solução é tratar cada variável simetricamente. No caso as variáveis  podem ser 

afetadas por sequências atuais e passadas de  da mesma forma que  podem se 

afetadas por . Representado pelo sistema bivariado 

 

 =  −   +  + +   

=  −  +  +  +  

(26) 

 

Em que:  e  são assumidas como estacionárias,  e  são ruídos 

brancos não relacionados. Essas equações constituem um VAR simples de primeira 

ordem. Porém essas equações não podem ser estimadas pelo MQO, uma vez que 

 e  possuem efeitos atuais, sendo assim, as estimativas por MQO seriam 

enviesadas, devido aos termos de erro estarem correlacionados. Através da álgebra 

matricial, é possível reescrever o sistema. 

 

 1
 1 = + + +  (27) 

 

 =  Γ + Γ +  (28) 

 

 =  1
 1 , =  , Γ =   (29) 

 

 Γ =  , =  (30) 

 

Multiplicando por  obtemos o VAR na forma padrão. 

 

 =  + +   (31) 
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Onde: 

 

 =  Γ , = Γ ,  Β   (32) 

 

Resolvendo a equação 32  

 

 =  +  ( +  + ) +  

= ( + ) +  + +  

(33) 

   

 
= ( + + ⋯ + ) +  +   

(34) 

 

 
=  +   

(35) 

 

Em que: ∞ =  ̅ 

 

 = [ (1 − ) +  ]/∆      ̅ = [ (1 − ) + ]/∆ 

∆= (1 − )( 1 − ) −    

 

 

O VECM (modelo vetorial de correção de erros) se preocupa em testar os 

resíduos  para verificar se a variável é estacionária. Constatado que a variável é 

estacionária, usa-se a informação para melhor ajustar o modelo VAR. Para isso as 

variáveis constantes  devem ser de mesma ordem para serem cointegradas. As 

variáveis contidas em  devem ter equilíbrio de longo prazo, ou seja, não são 

estacionárias, portanto, com tendência estocástica. Representa-se o equilíbrio de 

longo prazo em = 0,  é o vetor de cointegração, na qual define uma 

combinação linear entre , seguindo uma tendência comum, sem desvios (BUENO, 

2011). 

 

Como exemplo tem: 
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[  ]  =  +   = 0 

(36) 

 

Em que se considera o vetor =    de equilíbrio de longo prazo entre 

variáveis integradas de primeira ordem,  e . 

 

Para Bueno (2011), o VECM consiste em uma versão do VAR mais completa, 

onde não omite variáveis relevantes. Considere o modelo VAR em nível, ignorando a 

possível existência de constante: 

 

 =  Φ + Φ + ⋯ + Φ +   (37) 

 

A equação 37 representa um modelo multivariado em que  é um vetor  x 1 

de variáveis endógenas. O critério de Schwarz permite que as defasagens de ordem 

 sem gerar resíduos autocorrelacionados. 

 

A partir do conceito inicial pode-se formular: 

 

 
Δ =  Φ +  Λ ΔX +    

(38) 

 

Em que Λ = − ∑ Φ , = 1,2 … , − 1. 

 

O VECM explica Δ   por fatores de curto prazo ∑ Λ ΔX  e a relação de 

longo prazo Φ . 

 

O teste de cointegração de Johansen (1988) permite identificar se as 

variáveis são cointegradas ou não. Permite também determinar quantos vetores de 

cointegração há no sistema. O teste propõe definir a matriz Φ e, assim estimar os 

vetores de cointegração na matriz . Determinado por: 

 

 =  Φ + Φ + ⋯ + Φ + +  (39) 

 



44 
 

Em que  é um vetor com variáveis determinísticas que permite também 

incluir variáveis dummies sazonais. 

 

Reescrevendo o modelo VECM temos: 

 

  
Δ =  Φ +  Λ ΔX + +    

(40) 

   

De acordo com Bueno (2011) é possível obter os valores da matriz Φ 

maximizando a especificação com restrições da matriz de covariância. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Os resultados foram divididos em duas partes, a primeira apresenta os 

resultados para as margens de comercialização, em que é possível verificar o 

comportamento e a evolução dos preços recebidos pelos produtores e indústria. A 

segunda parte apresenta os resultados dos testes de assimetria na transmissão de 

preços. Os testes de causalidade de Granger e de decomposição da variância 

reforçam os testes ATP realizados pelos modelos de Houck (1977) e o modelo de 

correção de erros de Von Cramon-Taubadel e Loy (1996). 

 

A segunda parte apresenta os resultados dos testes econométricos onde o 

modelo de causalidade de Granger e os testes de decomposição da variância 

reforçam os resultados dos testes de simetria na transmissão de preços.  

 

Conforme destacado no decorrer da discussão teórica um importante 

instrumento de estudo e análise dos mercados são as margens de comercialização, 

tendo por finalidade conhecer os valores agregados em cada etapa de produção, 

lembrando que não representam os lucros, pois não contemplam os custos de 

produção, contudo, permite conhecer o comportamento e variações nos preços e 

possibilita um melhor entendimento e conhecimento para possíveis tomadas de 

decisões em relação ao mercado, tanto no âmbito privado, quanto público.  

 

A tabela 4 demonstra como se comportou a produção em toneladas de sucos, 

subprodutos e rendimento industrial nos anos de janeiro de 2014 a maio de 2020. 

 

Tabela 4 - Produção em Toneladas e Rendimento Industrial Equivalente a Caixa de 
40,8 kg por Tonelada de FCOJ 66° brix Equivalente Período 2014/2020*. 
Ano Safra FCOJ NFC Sub Produtos Rendimento 

Industrial 
2014 494.301 1.041.002 194.174 282 
2015 495.669 1.103.126 265.924 240,5 
2016 464.523 1.148.484 151.011 302 
2017 421.808 1.334.597 201.044 286,37 
2018 415.563 1.609.510 252.186 267,33 
2019 345.702 1.407.278 244.781 274,20 
2020* 175.131 605.306 67.158 268 
Fonte: Secex 
* até maio/2020  
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O processo de industrialização do suco de laranja gera diversos produtos, o 

NFC tem se destacado, chegando a representar até 71% da produção total dos três 

itens analisados. O NFC aumentou em 35% seu volume de produção entre os anos 

de 2014 a 2019. A hipótese é que o valor agregado ao NFC seja maior quando 

comparado aos demais, proporcionando uma maior margem de comercialização. 

 

Quanto aos subprodutos, conforme apresentado no decorrer da discussão, 

também representam parte importante na composição das margens de 

comercialização. Os subprodutos representam até 14% da produção dos três itens 

(FCOJ, do NFC e subprodutos). Os subprodutos apresentaram um aumento na 

produção de 26% entre os anos de 2014 a 2019. 

 

O FCOJ apresentou uma redução de 30% entre os anos de 2014 a 2019 

Supõe-se que a razão da redução seja porque o produto gera menor valor agregado 

e menores margens de comercialização quando comparadas ao NFC. 

 

5.1. Margens de Comercialização Absoluta 
 

Para análise das margens de comercialização é importante uma observação 

visual dos gráficos. Lembrando que os valores foram convertidos para dólar 

estadunidense por libras de sólidos solúveis e os gráficos são expostos em margens 

correntes, ou seja, não levam em consideração o período de defasagem da compra 

do insumo e o período de exportação.  

 

A Figura 9 apresenta as margens de comercialização do produtor, FCOJ e 

NFC. Como esperado, as margens de comercialização do NFC são maiores quando 

comparadas ao FCOJ. Em média os preços do NFC são 20% maiores, o que por 

sua vez tem levado a indústria a investir e aumentar nesta modalidade de produção.  
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Figura 9 - Margens de Comercialização Absoluta (Produtor, FCOJ, NFC) – Período 
Janeiro 2014 a Maio 2020. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme apresentado na figura 9 em breves momentos em 2014, 2017 e 

2019, o produtor recebeu maiores margens de comercialização quando comparadas 

a indústria. Estes aumentos podem ser explicados pelos estoques de suco de 

laranja no mundo, apresentados na Figura 10. 

 

 
Figura 10 - Figura 10 - Histórico de Estoques de Sucos de Laranja dos Associados 
da CitrusBR no Mundo em Toneladas FCOJ Equivalentes a 66 Brix (FCOJ + NFC) – 
Período Junho 2011 a Junho 2019. 
Fonte: CitrusBr (2019). 

 

Os períodos de aumento nas margens de comercialização do produtor 

correspondem aos períodos em que os estoques mundiais de suco de laranja 
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sofreram quedas, como é o caso dos anos de 2014 e 2019 ou, após atingirem os 

menores patamares de estoque em 2017. 

 

5.2. Margens de Comercialização Relativa  
 

Conforme apresentado na Figura 11 em alguns breves momentos em 2014, 

2017 e 2019, o FCOJ e o NFC apresentaram margens de comercialização relativas 

negativas. Importante destacar que as margens de comercialização são correntes e 

podem representar momentos diferentes entre a compra dos insumos e a 

comercialização dos sucos. 

 

 
Figura 11 - Margens de Comercialização Relativa (FCOJ, NFC) - Período Janeiro 
2014 a Maio 2020. 
Fonte: CitrusBr Elaborado Pelo Autor. 

 

Conforme verificado, o NFC também apresentou melhores resultados para as 

margens de comercialização relativas, apresentando 14,7 pontos percentuais de 

diferença quando comparados ao FCOJ. O resultado apresentado é coerente e 

explica o aumento apresentado na produção do suco NFC para o período analisado.  

 

Em momentos pontuais (específicos) nos anos de 2014, 2017 e 2019 as 

margens de comercialização do NFC e do FCOJ foram negativas. O período está 

compatível com os baixos estoques mundiais de suco. Outro fator que pode 
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colaborar com a margem de comercialização negativa é o período de entressafra, 

correspondente ao período compreendido entre os meses de janeiro e maio. 

 

5.3. Margens de Comercialização Absoluta e Relativa com 
Subprodutos 

 

Outra importante análise deve ser feita sobre as margens de comercialização 

da laranja. Trata-se da soma da venda dos subprodutos fabricados a partir dos 

resíduos da produção do suco de laranja. Considerando que são fabricados o NFC, 

o FCOJ e os Subprodutos, e não apenas um deles, ou seja, para que se tenha uma 

maior realidade sobre as margens de comercialização da indústria, deve-se levar 

também em consideração a soma dos seus valores. 

 

A Figura 12 apresenta a evolução dos preços dos produtores e a soma dos 

produtos produzidos pelas indústrias, os sucos FCOJ e NFC e os subprodutos.  

 

Ao analisar a figura 12 as margens de comercialização absoluta, quando 

somadas o FCOJ e o NFC sobem significativamente, eliminando a hipótese que em 

alguns breves momentos em 2014, 2017 e 2019 o produtor tenha superado as 

margens da indústria.  

 

 

Figura 12 - Margens de Comercialização Absoluta (Produtor, FCOJ + NFC, FCOJ + 
NFC + Subprodutos) - Período Janeiro 2014 a Maio 2020. 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

ja
n-

14
ab

r-1
4

ju
l-1

4
ou

t-1
4

ja
n-

15
ab

r-1
5

ju
l-1

5
ou

t-1
5

ja
n-

16
ab

r-1
6

ju
l-1

6
ou

t-1
6

ja
n-

17
ab

r-1
7

ju
l-1

7
ou

t-1
7

ja
n-

18
ab

r-1
8

ju
l-1

8
ou

t-1
8

ja
n-

19

ab
r-1

9

ju
l-1

9

ou
t-1

9

ja
n-

20

ab
r-2

0

P Produtor
P FCOJ + P NFC
FCOJ + NFC+ SUB



50 
 

Como destacado na metodologia, não levar em consideração os subprodutos 

poderia subestimar as margens de comercialização da indústria. Na figura 12 é 

possível verificar a evolução das margens quando somado aos subprodutos, sendo 

significativo o aumento proporcionado. É possível afirmar que as margens são 

relativamente altas quando comparadas ao produtor. 

 

Ainda referente às margens de comercialização somadas aos subprodutos é 

notório a variabilidade, o que pode ser explicado pela demanda específica e pouco 

conhecida dos subprodutos como os óleos, as essências e a silagem peletizada 

(subproduto da produção de suco de laranja, transformada em pellets, utilizado na 

nutrição animal, visando a facilidade de transporte e comercialização) 

 

A figura 13 demonstra a evolução das margens de comercialização relativa. 

Quando somados, os sucos FCOJ e NFC passam a ser positivos em todos os 

períodos. Somados os subprodutos, as margens de comercialização relativa sobem 

significativamente.  

 

O estudo revela que a indústria de processamento de suco de laranja no 

Brasil tem operado com margens de comercialização positivas e relativamente altas 

quando comparada ao produtor. As margens relativas dos sucos FCOJ e NFC são 

em média 55% e, quando somadas aos subprodutos, sobem para 71%, em média. 

 

 
Figura 13 - Margens de Comercialização Relativa (Produtor, FCOJ, NFC + 
Subprodutos) Período Janeiro 2014 a Maio 2020. 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 
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Novamente a soma dos subprodutos se mostra relevante para análise, 

representando um aumento de 16,2% no total das margens relativas da indústria. O 

estudo das margens relativas dos sucos e dos subprodutos separados levanta a 

hipótese de haver em alguns períodos margens relativas negativas, entretanto, 

quando somado os sucos e os subprodutos é descartada essa hipótese, revelando 

serem positivas e relativamente altas. 

 

Conforme a hipótese levantada, ainda que seja de pouco conhecimento dos 

consumidores e que apresentem menores valores agregados de comercialização 

quando comparado aos sucos, os subprodutos são importantes para a composição 

das margens das indústrias. Aumentar o conhecimento e a comercialização, 

principalmente do silo peletizado, poderia melhorar os valores agregados com a 

venda dos subprodutos.   

 

Ao considerar que os produtores assumem todos os riscos e incertezas da 

produção da laranja, é possível afirmar que o produtor é o elo mais frágil da 

atividade, pois representam apenas 28% das margens de comercialização, enquanto 

os sucos FCOJ e NFC representam 56% das margens de comercialização, sendo 

que, quando os sucos são somados aos subprodutos, representam em média 72% 

das margens de comercialização do segmento.  

 

O processo de exclusão do produtor e a verticalização do segmento apontado 

por Paulillo (2001), também pode ser explicado pelas baixas margens de 

comercialização, volatilidade e incertezas da atividade, o que provoca o desestímulo 

a novos entrantes e a saída da atividade dos citricultores.  

 

5.4. Teste de Raiz Unitária 
 

.O primeiro teste econométrico aplicado foi o de raiz unitária. Esse teste tem 

como objetivo evitar o uso de séries temporais espúrias. O teste irá verificar a 

hipótese nula ( ) de presença de raiz unitária. Sendo a hipótese nula não rejeitada, 

a série de preços é considerada não estacionária. O objetivo é testar a hipótese de   

estacionariedade da série de preços. 
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As séries que serão testadas são os preços pagos ao produtor, para o FCOJ, 

e para o NFC, todos na mesma unidade de medida, como utilizados anteriormente. 

Na figura 14, é possível verificar que as séries de preços apresentam tendência 

indefinida, com distintas médias, variâncias e covariâncias no tempo. 

 

  
Figura 14 - Série de Preço Produtor, FCOJ, NFC, Período Janeiro 2014 a Maio 
2020. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a realização dos testes de raiz unitária e confirmação da 

estacionariedade das séries, utilizou-se a metodologia de Dickey-Fuller aumentado 

(ADF) de Dickey e Fuller (1981). Para os critérios de defasagem foi utilizada a 

metodologia de Schwarz. A tabela 5 apresenta os valores críticos para o teste de 

Dickey-Fuller, lembrando que o sinal negativo indica que o teste é unilateral à 

esquerda, segundo Davidson e Mackinnon (1993) apud Hoffmann (2016). 

 

Tabela 5 - Valores Críticos do Teste de Dicky-Fuller. 
Modelo Nível de Significância 
 10% 5% 1% 

∆Y +  δY +  α  -1,62 -1,94 -2,56 
∆Y + α +  δY + α  -2,57 -2,86 -3,43 

∆Y + α + βt +  δY +  α  -3,13 -3,41 -3,96 
Fonte: Davidson e Mackinnon (1993) apud Hoffmann (2016). 
 

A tabela 6 apresenta os resultados dos testes. 
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Tabela 6 - Teste Raiz Unitária em Nível: (Produtor, FCOJ, NFC) Período Janeiro 
2014 a Maio 2020. 

Testes Raiz Unitária em Nível 
Série Constante P-Valor Constante e 

tendência 
P-Valor Sem Constante 

e Tendência 
P-Valor 

Produtor -3,8605 0,0037 -4,0137 0,0122 -1,8229 0,0653 
FCOJ -1,5494 0,5033 -1,3796 0,8591 -0,6582 0,4288 
NFC -4,8421 0,0001 -6,0624 0,0000 -0,5135 0,4909 
Valores Críticos com ou Constante (1% -3,5203 / 5% -2,9006) 
Valores Críticos com Constante e Tendência (1% -4,0850 / 5% -3,4708) 
Valores Críticos sem Constante e Tendência (1% 2,5961 / 5% -1,9451) 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 
 

Os resultados apresentados na série de preço pago ao produtor e na série de 

preço recebido pelo NFC, apresentaram níveis de significância a 5%, rejeitando a 

hipótese nula de presença de raiz unitária, sendo a série estacionária. Porém a série 

de preço FCOJ não apresentou níveis de significância a 5%, não rejeitando a 

hipótese nula de presença de raiz unitária, sendo assim, a série foi caracterizada 

como não estacionária. 

 

De modo a atender o critério com todas as séries estacionárias, foram feitos 

novamente os testes com o critério de primeira diferença. A tabela 7 apresenta os 

resultados. 

 

Tabela 7 - Teste Raiz Unitária em Primeira Diferença: (Produtor, FCOJ, NFC) 
Período Janeiro 2014 a Maio 2020. 

Testes Raiz Unitária em Primeira Diferença 
Série Constante P-Valor Constante e 

tendência 
P-Valor Sem Constante 

e Tendência 
P-Valor 

Produtor -5,4474 0,0000 -5,4201 0,0001 -5,4627 0,0000 
FCOJ -12,3396 0,0001 -12,3639 0,0001 -12,3875 0,0000 
NFC -16,0511 0,0001 -15,9453 0,0001 -16,1414 0,0000 
Valores Críticos com ou Constante (1% -3,5203 / 5% -2,9006) 
Valores Críticos com Constante e Tendência (1% -4,0850 / 5% -3,4708) 
Valores Críticos sem Constante e Tendência (1% 2,5961 / 5% -1,9451) 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

Todos os testes realizados em primeira diferença rejeitaram a hipótese nula 

( ) de presença de raiz unitária, sendo assim, as séries são consideradas 

estacionárias a níveis de 5% de significância. Sendo assim, a séries são integradas 

de ordem 1, ou seja, as séries temporais flutuam em torno de uma mesma média. 
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O teste KPSS também foi realizado para continuação da análise, porém este 

teste, diferentemente dos testes de Dickey-Fuller, testa a presença de raiz unitária e 

sua aceitação como hipótese nula, ou seja, exclui a presença de raiz unitária. Para 

definir as defasagens foi utilizado o critério de Newey - West Bandwidth. A tabela 8 

apresenta os resultados encontrados. 

 

Tabela 8 - Teste Raiz Unitária KPSS em Nível e Primeira Diferença com Constante: 
(Produtor, FCOJ, NFC) Janeiro 2014 a Maio 2020. 

Teste Raiz Unitária KPSS 
 Nível Constante Primeira Diferença 
Produtor 0,1573 0,0523 
FCOJ 0,1674 0,1539 
NFC 0,6652 0,5000 
Valores Críticos com ou Constante (1% 0,7390 / 5% 0,4630). 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

O teste KPSS constatou que todas as séries apresentam raiz unitária para 1% 

de significância, sendo possível a continuidade da análise. 

 

5.5. Causalidade Granger Emparelhada 
 

Para verificar o sentido da transmissão de preços entre os produtores e os 

sucos produzidos pela indústria foi aplicado o teste de causalidade de Granger 

emparelhada. O teste tem por objetivo verificar através de valores passados se há 

relação de causalidade em relação à outra variável.  

 

Desta forma é necessário definir a quantidade máxima de defasagens a 

serem utilizadas no modelo. Utilizando os critérios de Schwarz foram definidos no 

máximo uma defasagem. Os resultados foram apresentados na tabela 9. 

Tabela 9 - Teste Causalidade de Granger Emparelhada: (Produtor, FCOJ, P-NFC) 
Janeiro 2014 a Maio 2020 

Teste Causalidade Granger Emparelhada 
 F – Statistic P – Valor Resultado 
NFC não causa Granger Produtor 0,0907 0,76 Não rejeita H  
Produtor não causa Granger NFC 0,7605 0,38 Não rejeita H  
FCOJ não causa Granger Produtor 0,6877 0,40 Não rejeita H  
Produtor não causa Granger FCOJ 4,1098 0,04 rejeita H  
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 



55 
 

O teste de causalidade de Granger não rejeita a hipótese nula a 5% em 

praticamente todos os resultados, portanto, o suco NFC não causa alterações no 

preço do produtor. O produtor não causa alterações no preço do NFC. O FCOJ não 

causa alterações no preço do produtor. Com apenas uma exceção, o Produtor causa 

alterações no preço do suco FCOJ. Sugere-se, portanto, que não se pode rejeitar 

que exista apenas a causalidade de Granger do produtor para o FCOJ. 

 

5.6. Teste de Cointegração de Johansen  
 

O teste de Johansen (1988) tem por finalidade verificar se as variáveis 

possuem relação e equilíbrio de longo prazo. Entretanto antes da estimação do teste 

de cointegração, é necessário determinar o número de defasagens  do modelo VAR.  

 

De acordo com os critérios de informação, Schwarz (SC) apresentou uma 

defasagem, Akaike (AIC) duas defasagens e Hannan-Quinn (HQ) também duas 

defasagens. Foi então, definido o uso de duas defasagens, conforme os critérios de 

AIC e HQ. Os resultados do teste de cointegração são apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Teste de Johansen (1988). 
Hipótese Nula Alternativa Traço Valor Crítico P-Valor 
r ≤ 2 3 1,2716 3,8414 0,25 
r ≤ 1  2 9,1365 15,4947 0,35 
r = 0 1 30,0240 29,7970 0,04 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

Definido a significância de 5% para a rejeição ou não da hipótese de 

cointegração, os resultados apontaram que se rejeita a hipótese nula para r≤2 e r≤1. 

Determina-se, então, que exista ao menos um vetor de cointegração entre as 

variáveis produtor, FCOJ e NFC, ou seja, a séries possuem uma relação de longo 

prazo. 

 

5.7. Decomposição da Variância dos Erros de Previsão 
 



56 
 

A verificação da evolução da decomposição da variância é apresentada nas 

tabelas 11, 12 e 13. Foram apresentados os resultados de 12 períodos para os 

choques não antecipados sobre os preços do produtor, e dos sucos FCOJ e NFC.  

 

Tabela 11 - Decomposição da Variância do Produtor 
Decomposição da Variância dos Erros de Previsão 

Período  Produtor FCOJ NFC 
 1 100,000 0,000 0,000 
 2 96,235 3,396 0,367 
 3 89,976 8,385 1,637 
 4 85,722 10,121 4,155 
 5 82,125 10,815 7,059 
 6 78,794 11,153 10,051 
 7 75,688 11,266 13,045 
 8 72,903 11,252 15,843 
 9 70,413 11,187 18,398 
 10 68,183 11,111 20,705 
 11 66,178 11,035 22,786 
 12 64,365 10,966 24,668 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

A tabela 11 demonstra os resultados para o produtor. Portanto, entre o 

terceiro e quinto período do choque não antecipado nos preços é dissipado, sendo 

que, após 12 períodos decorridos de um choque na variável, aproximadamente 64% 

da sua variação decorrem das alterações no próprio preço dos produtores, enquanto 

aproximadamente 35% correspondem aos sucos, sendo aproximadamente 11% do 

FCOJ e 25% do NFC. 

 

Tabela 12 - Decomposição da Variância do FCOJ 
Decomposição da Variância dos Erros de Previsão 

Período  Produtor FCOJ NFC 
 1 2,073 97,926 0,000 
 2 4,584 95,160 0,255 
 3 7,218 92,233 0,548 
 4 8,770 90,795 0,434 
 5 9,633 89,808 0,557 
 6 10,043 89,363 0,592 
 7 10,275 89,083 0,641 
 8 10,369 88,945 0,685 
 9 10,414 88,864 0,721 
 10 10,435 88,810 0,754 
 11 10,445 88,774 0,780 
 12 10,453 88,744 0,802 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 
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A tabela 12 demonstra os resultados para o FCOJ. Portanto, entre o quinto e 

sétimo período do choque não antecipado nos preços é dissipado, sendo que, após 

12 períodos decorridos de um choque não antecipado na variável, aproximadamente 

89% da sua variação decorrem das alterações no próprio preço, enquanto 

aproximadamente 11% correspondem às demais variáveis, sendo aproximadamente 

10% do produtor e 1% do NFC. 

 
Tabela 13 - Decomposição da Variância do NFC 

Decomposição da Variância dos Erros de Previsão 
Período  Produtor FCOJ NFC 
 1 0,490 11,642 87,867 
 2 3,069 20,201 76,729 
 3 6,359 20,615 73,024 
 4 8,315 19,224 72,459 
 5 9,087 19,438 71,473 
 6 9,437 19,304 71,258 
 7 9,552 19,337 71,110 
 8 9,506 19,392 71,100 
 9 9,428 19,492 71,079 
 10 9,336 19,597 71,066 
 11 9,253 19,686 71,059 
 12 9,181 19,771 71,047 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

A tabela 13 demonstra os resultados para o NFC. Portanto, entre o quinto e 

sexto período do choque não antecipado nos preços é dissipado, sendo que, após, 

após 12 períodos decorridos de um choque não antecipado na variável, 

aproximadamente 71% da sua variação decorrem das alterações no próprio preço, 

enquanto aproximadamente 29% correspondem às demais variáveis, sendo 

aproximadamente 9% do produtor e 20% do NFC. 

 

5.8. Modelo de Houck 
 

O primeiro teste ATP realizado foi o modelo de Houck (1977), conforme 

equação 8, e também foi realizado o teste Wald (1943), conforme equação 10, com 

objetivo de verificar a existência de simetria ou assimetria nos acréscimos e 

decréscimos dos preços recebidos pelos produtores em relação aos preços 

recebidos pelos sucos FCOJ e NFC no estado de São Paulo, para o período 
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compreendido entre janeiro de 2014 a maio de 2020. As tabelas 14 e 15 apresentam 

os resultados encontrados para a transmissão entre o produtor e o suco FCOJ. 

 

Tabela 14 - Modelo Houck para a Transmissão de Preços Produtor para o Suco 
FCOJ 

Variável dependente P FCOJ 
Variável Coeficiente Erro Padrão Razão T P- Valor 

α 0,0062 0,0254 0,2441 0,8078 
β  0,1426 0,0287 4,9437 0,0000 
β  0,1413 0,0299 4,7214 0,0000 
R  0,2508    

R ajustado 0,2330    
Teste F 12,2202 P-Valor 0,0000  
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

Tabela 15 - Teste Wald Preços Produtor para o Suco FCOJ 
Produtor – FCOJ 

Estatística de Wald 0,0891 
Valor de Prova 0,9292 
Decisão Não Rejeita H  
Tipo de Transmissão Simétrico 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

Os resultados do teste Wald demonstraram que a relação entre o produtor e o 

suco FCOJ para o período analisado foi simétrica, pois não é rejeitada a hipótese 

nula ( ) a 5% de significância. Ou seja, as variações positivas e negativas nos 

preços são transmitidos em mesma magnitude, sendo que a provável explicação 

pode ser a redução gradual em relação à quantidade de propriedades produtoras de 

laranja, o que leva a uma disputa pela matéria prima e também o aumento do 

número de indústrias produzindo a própria matéria prima. 

 

As tabelas 16 apresentam os resultados para o modelo de Houck (1977), 

conforme as equações 8 , para os preços do produtor em relação ao suco NFC. 
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Tabela 16 - Modelo Houck para a Transmissão de Preços Produtor para o Suco NFC 
Variável dependente P NFC 

Variável Coeficiente Erro Padrão Razão T P- Valor 
Α -0,0190 0,0224 -0,8502 0,3980 
β  -0,0365 0,0253 -1,4418 0,1536 
β  -0,0008 0,0264 -0,0295 0,9765 
R  0,2373    

R ajustado 0,2164    
Teste F 11,3550 0,0000   
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

Uma vez que os parâmetros de acréscimos e decréscimos não apresentaram 

significância estatística, impossibilita qualquer inferência quanto a transmissão de 

preços do produtor para o suco NFC. 

 

5.9. Modelo ECM 
 

O teste ATP foi realizado pelo modelo proposto por Meyer e Von Cramon-

Taubadel (1998), conforme a equação 11, encontrada no capítulo 3, seção 3.2.2. O 

objetivo do teste é verificar a existência ou não de simetria com correção de erros, 

entre o preço recebido pelo produtor em relação aos preços recebidos pelos sucos 

FCOJ e NFC no estado de São Paulo. 

 

A tabela 17 e a tabela 18 apresentam os resultados dos acréscimos e dos 

decréscimos para os preços recebidos pelo produtor em relação aos preços dos 

sucos FCOJ e NFC, conforme equação 11, e as tabelas 19 e 20 apresentam os 

resultados do teste Wald (1943), conforme equação 12. As tabelas apresentam os 

resultados das variáveis construídas para os acréscimos e decréscimos do produtor 

e os sucos FCOJ e NFC sem defasagens ( , , ), com as defasagens ( , ) e 

o termo de correção de erros ( , ). 

 

O teste ATP sugere a hipótese nula  de simetria entre os coeficientes: 

=  , ou seja, as variáveis construídas para os acréscimos e os 

decréscimos são transmitidas igualmente. O caso oposto, a rejeição de  sugere 

assimetria na transmissão de preços.  
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Tabela 17 - Modelo ECM para a Transmissão de Preços Produtor para o Suco FCOJ 
 Variável dependente P FCOJ 
Variável Coeficiente Erro Padrão Razão T P- Valor 
α -0,0009 0,0233 -0,0398 0,9683 
β  0,8400 0,0990 8,4777 0,0000 
β  0,1339 0,1200 1,1163 0,2683 
β  -0,0199 0,0821 -0,2423 0,8093 
γ  -0,1168 0,1362 -0,8578 0,3940 
γ  0,0463 0,6884 0,6771 0,5007 
ECT  -0,0273 0,1852 -0,1474 0,8832 
ECT  -0,5019 0,1911 -2,6265 0,0107 
R  0,6715    
R ajustado 0,6372    
Teste F 19,5701 P-Valor 0,0000  

Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

Tabela 18 - Modelo ECM para a Transmissão de Preços Produtor para o Suco NFC 
 Variável dependente P NFC 

Variável Coeficiente Erro Padrão Razão T P- Valor 
Α -0,0150 0,0312 -0,4815 0,6317 
β  0,5956 0,1311 4,5423 0,0000 
β  0,0333 0,1367 0,2438 0,8081 
β  0,0166 0,0914 0,1819 0,8562 
γ  -0,0533 0,1514 -0,3523 0,7257 
γ  -0,0218 0,0810 -0,2696 0,7882 
ECT  -0,3049 0,2166 -1,4076 0,1638 
ECT  -0,4171 0,1956 -2,1222 0,0375 
R  0,4387    

R ajustado 0,3726    
Teste F 7,3067 P-Valor 0,0002  
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 

Tabela 19 - Teste Wald do Modelo ECM Preços Produtor para o Suco FCOJ 
Produtor - FCOJ 

Estatística de Wald 1,6079 
P - Valor 0,1126 
Decisão Não Rejeita H  
Tipo de Transmissão Simétrico 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

 
Tabela 20 – Teste Wald do Modelo ECM Preços Produtor para o Suco NFC 

Produtor - NFC 
Estatística de Wald 0,3213 
P - Valor 0,7490 
Decisão Não Rejeita H  
Tipo de Transmissão Simétrico  
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 
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O teste de Wald (1943) foi aplicado no modelo ECM, proposto por Von 

Cramon-Taubadel e Loy (1996), expostos na tabela 19 e 20, em que os resultados 

apresentados foram simétricos tanto para a transmissão entre o produtor em relação 

ao suco FCOJ, quanto para o suco NFC, ou seja, os preços são transmitidos em 

mesma magnitude. A possível explicação está na disputa por matéria prima 

decorrente da redução no número de propriedades produtoras. Segundo dados do 

Censo Agro do IBGE (2017), esta redução foi na ordem de 83% no período 

compreendido entre 1990 e 2017. Outro fator é o crescente aumento da produção de 

matéria prima por parte das indústrias ou processo de verticalização do segmento 

conforme apontado por Paulillo (2001) e Figueiredo et al. (2013). 

 

Os resultados simétricos apresentados pelo presente estudo foram diferentes 

dos resultados esperados, dado que a maioria dos outros estudos apresentam 

assimetria em seus resultados, por exemplo, Acquah e Dadzie (2010) verificaram 

que a transmissão de preços do milho na cidade de Kumasi no país de Gana é 

transmitida de forma assimétrica em relação aos preços do atacado para o varejo. 

Cunha e Wander (2014), de forma semelhante, também encontraram situação de 

assimetria para o feijão no estado de São Paulo. Silva et al. (2018) também 

analisaram a ATP da laranja para o estado de São Paulo para o período safra 

compreendido entre 1995/96 a 2012/13, e encontraram assimetria na transmissão 

dos preços. Entretanto, estudo como de Costa et al. (2018) verificou resultados 

semelhantes de simetria na relação entre produtor e os elos da cadeia. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como objetivo verificar as margens de 

comercialização do produtor e indústria e a possível existência de dominância por 

parte das indústrias na transmissão de preços em relação aos produtores da fruta. 

Também foi proposto caracterizar o setor e efetuar uma análise das margens de 

comercialização com o incremento dos subprodutos do processamento do suco de 

laranja. 

 

Por meio da revisão de literatura foi possível verificar que o estado de São 

Paulo é o maior produtor de laranja do Brasil, representando 77% da produção 

nacional. A produção da fruta no estado, em quase sua totalidade, é destinada à 

produção de suco. Entretanto, o Brasil demonstrou não ser um grande consumidor 

dos sucos industrializados, sendo os sucos destinados à exportação. 

 

Foi possível verificar que o consumo mundial dos sucos de laranja 

industrializados vem sofrendo reduções. Países tradicionais no consumo do suco 

como, por exemplo, os EUA e os países europeus, foram os que apresentaram as 

maiores quedas. Na contramão desse movimento de queda no consumo, os países 

de economia emergente vêm apresentando um aumento no consumo como, por 

exemplo, o Brasil, China, Argentina dentre outros. 

 

A revisão de literatura também mostrou que o segmento citrícola possui várias 

barreiras de entrada, o que provocou um movimento de centralização da atividade 

em poucas indústrias processadoras de suco de laranja, onde os conflitos de 

interesse provocaram um movimento de exclusão do produtor da atividade.  

 

Por meio das margens de comercialização relativa, onde se verifica qual o 

percentual do preço total pago pelo consumidor e repassado para as indústrias e os 

produtores, verificou-se que, a indústria é quem mais adiciona margens aos 

produtos. Os subprodutos demonstraram ser importante na composição das 

margens da indústria, onde para o período analisado os sucos com o incremento 

dos subprodutos atingiram em média 72% das margens de comercialização. 
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Contudo, com apenas 28% das margens de comercialização, o produtor demonstrou 

ser o elo mais frágil da comercialização.  

 

Por meio do teste impulso resposta foi possível observar que o produtor é a 

variável mais frágil novamente. Os choques não antecipados no preço do produtor 

foram os mais afetados ao final dos doze meses. Além disso, os choques nas 

variáveis FCOJ e NFC dissipam entre o terceiro e o quinto período. 

 

Foi realizado o teste ATP, a fim de verificar como os acréscimos e os 

decréscimos são repassados do produtor para os sucos FCOJ e NFC, conforme os 

modelos de Houck (1977) e o ECM, proposto por Von Cramon-Taubadel e Loy 

(1996) e, posteriormente, foi aplicado o teste Wald (1943) para testar a hipótese nula 

de simetria entre as variáveis construídas.  

 

Sugere-se que em razão da redução do número de propriedades que 

produzem a matéria prima, o que leva a uma disputa por insumo, e também a 

produção de matéria prima diretamente por parte das indústrias ou verticalização da 

atividade tenha levado praticamente todos os resultados a uma transmissão 

simétrica nos preços entre o produtor e a indústria. 

 

O resultado diferente foi a transmissão entre o produtor com relação ao suco 

NFC, pelo modelo de Houck (1977), onde os parâmetros de acréscimos e 

decréscimos não apresentaram significância estatística, impossibilitando qualquer 

inferência quanto aos resultados.  

 

Os resultados da pesquisa foram interessantes, apontando que existe uma 

significativa diferença entre as margens de comercialização praticadas pelos 

agentes envolvidos ao mesmo tempo em que os testes apresentaram simetria na 

transmissão de preços.  

 

Para futuras pesquisas seria interessante aprofundar nas teorias da nova 

economia institucional para conhecer os custos de transação e ao mesmo tempo 

verificar o nível de transparência nas transações do segmento e verificar se o 
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processo de verticalização da atividade é a única explicação para os resultados 

encontrados. 
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