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RESUMO 

 

 

Na suinocultura a nutrição animal é considerada um componente importante nos custos da 

produção de carne suína, representando cerca de 70% dos custos totais da atividade de recria e 

engorda. Esse insumo possui como base integrante três importantes produtos agrícolas: o milho, 

a soja e o sorgo. Isto posto, pode-se dizer que o entendimento das interrelações entre os preços 

de insumos e demais componentes da ração animal com a carne suína pode vir a contribuir com 

o planejamento e gestão dos suinocultores, principalmente no que diz respeito à tomada de 

decisões que envolvem a produção, ampliando as possibilidades de retorno da atividade. Desta 

forma, o objetivo central desta dissertação consistiu em se analisar a influência dos preços do 

milho, da soja e do sorgo no preço da carne suína nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do 

Paraná. A metodologia utilizada perpassou pela verificação do comportamento e da ordem de 

integração das variáveis. Bem como, a averiguação do grau de magnitude e velocidade de 

ajustamento dos preços da carne suína às altas e baixas nos preços dos grãos. Além disso, foi 

verificada a hipótese de existência de possíveis assimetrias na transferência dos preços dos 

principais grãos da alimentação de suínos para a carne porcina. Ao final, foi verificado quais 

dos preços (milho, soja ou sorgo) são melhores previsores para o comportamento do preço do 

suíno vivo em Goiás, em Minas Gerais e no Paraná. Os modelos econométricos utilizados nesta 

dissertação foram o de cointegração de Engle-Granger, ECM, TAR, M-TAR e causalidade de 

Granger. Por conseguinte, têm-se, pelos resultados comuns obtidos entre os Estados de Goiás, 

de Minas Gerais e do Paraná, que os preços do suíno vivo respondem em igual intensidade às 

alterações nos preços do milho, da soja e do sorgo, possuindo comportamentos similares no 

longo prazo. Bem como, que a trajetória dos preços do curto prazo rumo ao equilíbrio no longo 

prazo é lenta, com transferência tardia dos preços do milho, da soja e do sorgo para a carne 

suína. Ademais, têm-se que um aumento hipotético nos preços dos grãos acarretaria um 

aumento mais expressivo nos preços da carne quando utilizado sorgo e soja na alimentação dos 

suínos em Minas Gerais e em Goiás, já no Paraná seria quando utilizado milho e soja. 

Outrossim, que o comportamento do preço do milho é um bom previsor para as variações de 

preços do suíno vivo em Minas Gerais e no Paraná. Em Goiás, o comportamento do preço do 

suíno vivo é um bom previsor para as variações do preço do sorgo. E, no Paraná, o preço do 
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suíno vivo se consagra como um bom previsor para o comportamento das variações do preço 

da soja. 

 

 

Palavras-Chave: Séries temporais; Transmissão de preços; Agronegócio; Economia Agrícola; 

Administração Rural. 
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ABSTRACT 

 

 

In pig farming, animal nutrition is considered an important component of the production costs 

representing about 70% of rearing and fattening activity. This input is based on three important 

agricultural products: corn, soybeans and sorghum. That said, the knowledge of the 

interrelationships between inputs’ prices and other components of animal feed allows to draw 

some guidelines for planning and management of pig farmers especially for the decisions 

making that involve production that can expanding the possibilities of financial returns. Thus, 

the main objective of this master thesis was to analyze the influence of corn, soy and sorghum 

prices on the pork price in the states of Goiás, Minas Gerais and Paraná, Brazil. The 

methodology used involved verifying the behavior and order of integration of the variables. As 

well as, the investigation of the degree of magnitude and speed of adjustment of pork prices to 

highs and lows alterations in these commodities prices. In addition, the hypothesis of 

asymmetry in prices was verified. In the end, the causal relationship between prices was 

accurate. The econometric models used in this master thesis were Engle-Granger cointegration, 

ECM, TAR, M-TAR and Granger causality. Consequently, due to the common results found 

between the states of Goiás, Minas Gerais and Paraná, pork price respond equally to changes 

in the prices of corn, soy and sorghum, with similar behaviors in the long term. As well, that 

the short-term price path towards long-term equilibrium is slow, with the late transfer of corn, 

soybeans and sorghum prices of pork price. In addition, it has been assumed that a hypothetical 

increase in grain prices would lead to a significant increase in pork prices when using sorghum 

and soy in pig feed in Minas Gerais and Goiás, whereas in Paraná it would be when using corn 

and soy. Also, the corn price can be considered a good predictor for pork price in Minas Gerais 

and Paraná. In Goiás the pork prices are a good predictor for variations in sorghum prices. And 

in Paraná the pork price is established as a good predictor for variations in soybeans prices. 

 

 

Keywords: Time series; Price transmission; Agribusiness; Agricultural economics; Rural 

management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o desenvolvimento do agronegócio no Brasil, observa-se um maior controle 

gerencial por parte dos produtores rurais com a finalidade de obter maiores retornos e 

lucratividade sobre os itens comercializados (GASTARDELO et al., 2016). Desta forma, os 

mecanismos gerenciais são fundamentais, uma vez que permitem um melhor controle nas 

atividades de gestão no processo produtivo (DUARTE et al., 2011) . Para Mugera (2012), dadas 

às tendências mundiais no setor, a competitividade se tornou um tema de interesse e o 

desempenho das empresas rurais deverá continuar cada vez mais dependente da gestão.  

Desse modo, conforme asseguram Zylbersztajn e Neves (2005), as atividades agrícolas 

passaram a demandar estudos econômicos, mercadológicos e de gestão, de forma mais intensa. 

O crescimento do porte e complexidade fez do conhecimento ferramenta essencial para o 

desenvolvimento do agronegócio (ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2005). 

Nessa ceara, Rodrigues (2001) destaca que a análise do comportamento de séries 

históricas de preços é de fundamental importância para os estudos em economia, visto que 

praticamente todas as fases das relações econômicas estão diretamente relacionadas com 

preços. Estudo percursor sobre transmissão de preços de Gardner (1975) aborda modelo 

analítico para um mercado em concorrência perfeita que se equilibra a cada mudança de oferta 

e demanda, desenvolvendo um modelo estático comparativo para determinar a transmissão de 

preços entre mercados. Destarte, a transmissão de preços pode ser definida como uma situação 

em que as mudanças de preço em um mercado ou produto são completamente e 

instantaneamente transmitidas ao outro mercado ou produto (RAPSONMANIKIS; HALLAM; 

CONFORTI, 2003).  

Estudos que investigam a transmissão de preços têm procurado respostas para três 

questões principais. A primeira, segundo Houck (1977), consiste em tentar identificar em que 

nível da cadeia as variações dos preços são originadas e em que sentido essas variações são 

transmitidas. Essa investigação tem sido feita por meio de testes de causalidade em modelos 

econométricos (HOUCK, 1977). A segunda questão diz respeito à intensidade/magnitude e ao 

período de ocorrência da transmissão, conforme descrito por Carman e Sexton (2005). Para se 

medir a intensidade e/ou magnitude da transmissão, estima-se a elasticidade de transmissão de 

preços (CARMAN; SEXTON, 2005). Já a terceira questão sobre assimetrias e velocidade de 
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transmissão entre os preços, descrita por Azevedo e Politi (2008), consiste em averiguar se as 

transmissões dos aumentos de preços são diferentes das transmissões das quedas. Se há 

diferença, tem-se o que se chama de assimetria na transmissão de preços (AZEVEDO; POLITI, 

2008).  

Ademais, o escopo da Economia Agrícola deixou de restringir-se à produção de forma 

isolada e passou a incluir segmentos integrados, chamados cadeias produtivas (GIORDANO, 

1999). De forma sucinta, uma cadeia produtiva é um (...) “conjunto de etapas consecutivas pelas 

quais passam os vários insumos, que vão sendo transformados e transferidos, tal definição pode 

ser aplicada a atividades específicas ou a cadeias setoriais” (KUPFER; HASENCLEVER, 2002, 

p. 25). 

De forma mais completa, Zylbersztajn e Neves (2005) definem cadeia como: 

 
(...) uma sequência de operações que conduzem à produção de bens. Sua articulação 

é amplamente influenciada pela fronteira de possibilidades ditadas pela tecnologia e 

é definida pelas estratégias dos agentes que buscam a maximização de seus lucros. As 

relações entre os agentes são de interdependência ou complementaridade e são 

determinadas por forças hierárquicas. Em diferentes níveis de análise a cadeia é um 

sistema, mais ou menos capaz de assegurar sua transformação (ZYLBERSZTAJN; 

NEVES, 2005, p. 9). 

 

Segundo Portes et al. (2019), conhecer os segmentos de uma cadeia produtiva e 

estabelecer as interações de seus subsistemas componentes é fundamental para identificar 

problemas e melhorar o desempenho dos setores, aumentando, assim, a competitividade. 

Já os sistemas agroindustriais são definidos como a somatória das operações envolvidas 

na manufatura e distribuição de bens agrícolas, desde os insumos, passando pela produção, até 

a comercialização (PORTES et al., 2019). Considera-se, portanto, de forma sucinta, segundo 

Davis e Goldberg (1957), que os sistemas agroindustriais compreendem as operações de antes, 

dentro e depois da porteira, imersas em relações institucionais. Para Zylbersztajn (2000), desde 

que o conceito de agronegócio (do inglês, agribusiness) foi elaborado, originalmente posto por 

Davis e Goldberg (1957), como sendo “(..) a soma total das operações de produção e 

distribuição de suprimentos agrícolas; das operações de produção na fazenda; do 

armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir 

deles”, as relações de dependência entre as indústrias de insumos, produção, agropecuária, 

indústria de alimentos e o sistema de distribuição não mais podem ser ignoradas.  
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Assim sendo, a análise dos complexos agroindustriais permite evidenciar a 

heterogeneidade das atividades agrárias que ainda é traço marcante na agropecuária brasileira, 

de acordo com Ramos (2007). Nessa seara, Kupfer e Hasenclever (2002) esclarecem que: 

 
(...) o entrelaçamento de cadeias é comum. Muitas cadeias se repartem e outras se 

juntam. Mas não há porque presumir que a teia de cadeias produtivas se espalhe, de 

maneira uniforme, sobre a estrutura econômica. Ao contrário, as cadeias de uma 

economia nacional podem ser agregadas em conjuntos, ou blocos. Os blocos assim 

formados são denominados complexos industriais (KUPFER; HASENCLEVER, 

2002, p. 37). 

 

Um exemplo desse entrelaçamento de cadeias, segundo Portes et al. (2019), é o caso do 

uso do milho, da soja e do sorgo na composição da ração animal de suínos, aves e ruminantes 

voltada para a produção de carnes para consumo alimentício humano.  

Conforme asseverado por Portes et al. (2019), na cadeia produtiva da carne suína, por 

exemplo, os elos, tanto a montante quanto a jusante, são interdependentes, ou seja, há uma 

interrelação mercadológica entre eles. Assim, alterações nos preços em um ou mais segmentos 

poderá refletir na cadeia como um todo (PORTES et al., 2019). Na suinocultura, assim como 

em outros segmentos da produção animal, para Carolino et al. (2014), a nutrição animal é 

considerada de grande impacto, pois é um dos fatores fundamentais de produção.  

Segundo o SINDIRAÇÕES (2020), os ingredientes mais utilizados nas rações de suínos 

são o milho e o farelo de soja, sendo as principais fontes proteica e energética das dietas, 

concomitantemente. Agregado a isso, Borges (2002) ressaltou que para se obter redução dos 

custos com a alimentação de suínos podem ser empregadas alternativas para o processamento 

dos ingredientes tradicionais (milho e soja), visando inclusão de ingredientes alternativos nas 

diferentes fases de produção das rações. Entre esses ingredientes, Lopes (2004) aponta como 

um substituto direto do milho o sorgo, que é um alimento altamente energético, tido como 

segundo cereal em importância para a alimentação de suínos no Brasil. 

Sendo assim, para viabilidade econômica da produção, a suinocultura depende 

essencialmente da disponibilidade regional e local de ingredientes que tenham preços 

compatíveis com os preços pagos ao produtor por quilograma do suíno (CAROLINO et al., 

2014). Neste sentido, Bellaver e Ludke (2004) afirmam que cada granja apresenta o seu custo 

específico referente à alimentação do plantel e, dessa forma, o impacto da oscilação nos preços 

dos ingredientes no mercado reflete de forma diferenciada na rentabilidade da atividade. Assim, 

o produtor deve se informar sobre o custo da alimentação de seus suínos e, de forma constante, 
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ter seu objetivo centrado na redução desses custos que decorrem de aumentos ou diminuições 

nos preços dos insumos (BELLAVER; LUDKE, 2004). 

Essa necessidade em se compreender a dinâmica entre preços nos complexos 

agroindustriais fez com que o estudo da transmissão de preços ganhasse impulso entre os 

pesquisadores da economia agrícola e da administração rural, a partir de meados da década de 

1970 (GASTARDELO et al., 2016). Dentre esses estudos, têm-se a investigação sobre a relação 

existente entre os preços de insumos e o preço da carne suína realizada por Martins (2009), que 

analisou a transmissão dos preços do milho, da soja e da carne suína no mercado internacional 

para os preços recebidos pelos produtores de suínos no Brasil. Os resultados obtidos sugeriram 

que o preço recebido pelo produtor de suínos no Brasil é dependente das variáveis milho, soja, 

do próprio setor e da carne suína no mercado internacional. Porém, o preço da carne suína no 

mercado internacional não apresentou forte dependência dos preços recebidos pelos produtores 

de suínos, soja e milho. 

Luoma, Luoto e Taipale (2004) e Serra, Gil e Goodwin (2006) procuraram entender, 

especificamente, a transmissão de preços da carne suína entre mercados fisicamente distantes. 

Os primeiros autores mencionados utilizaram o Vetor de Correção de Erros (VEC) e a 

cointegração com thresholds (em português, limiares) em busca de assimetrias na transmissão 

de preços entre a carne suína finlandesa e a sueca. Luoma, Luoto e Taipale (2004) concluíram 

que os preços da carne de porco não eram cointegrados até 1988 e não confirmaram a hipótese 

de transmissão assimétrica de preços. Os supracitados autores ressaltaram, também, que os 

mercados de carne são caracterizados por uma mudança estrutural contínua, o que torna 

praticamente impossível afirmar alguma coisa sobre a assimetria de transmissão de preço. Já 

Serra, Gil e Goodwin (2006) estudaram os processos de transmissão de preços nos mercados 

de suínos da União Europeia (UE), após a implementação do mercado único comum em 1993. 

Nesse estudo, foram utilizados resultados derivados de regressões não paramétricas com 

modelos thresholds não lineares. Ambas as técnicas forneceram evidências para ajustes de 

preços assimétricos, onde os ajustes de preço de equilíbrio são menos intensos.  

Pesquisa realizada por Boyd e Brorsen (1988) também buscou compreender como se 

dava a transmissão de preços e a existência de assimetrias dentro da cadeia produtiva de suínos 

com foco nos canais de comercialização, destaque para a observação desde o elo produtor até 

ao consumidor final de carne suína.  Os referidos autores testaram a existência de assimetria de 

preços dentro do canal de comercialização americano de carne suína. A assimetria foi testada 
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tanto pela soma dos ajustes de preço como pela velocidade dos ajustes de preço. Desta forma, 

os resultados encontrados mostraram que os preços do atacado respondem de forma semelhante 

ao preço do produtor. Estudo desenvolvido por Griffith e Piggot (1994) foi testada a hipótese 

de assimetria na transmissão de preços dentro do mercado de carnes australiano por meio da 

cointegração de Engle-Granger e pelo modelo de correção de erros. Os resultados indicaram 

que a resposta assimétrica de preços é uma estratégia usada pelos varejistas e atacadistas de 

carne bovina e ovina para se ajustarem às mudanças nos preços dos insumos, mas não pelos 

varejistas e atacadistas de carne suína. Na mesma linha da pesquisa realizada por Boyd e 

Brorsen (1988), Abdulai (2002) empregou testes de cointegração com thresholds para examinar 

a relação dos preços de suínos entre o produtor e o varejo na Suíça. Os resultados indicaram 

que a transmissão de preços entre os níveis produtor e varejo é assimétrica, no sentido de que 

aumentos nos preços são repassados mais rapidamente aos preços do varejo do que reduções, 

levando a quedas nas margens de comercialização. 

Ao considerar o quão complexo é a transmissibilidade de preços na cadeia produtiva da 

carne suína, conforme observado nos estudos científicos abordados, e o quão importante é a 

obtenção de informações para melhor tomada de decisão por parte dos agentes que interagem 

na cadeia, é que a presente dissertação propõe o seguinte problema de pesquisa: Como se 

relacionam os preços do milho, da soja e do sorgo com os preços da carne suína nos Estados de 

Goiás, de Minas Gerais e do Paraná? 

Teve-se como hipótese inicial que haveria interdependência mútua entre as séries de 

preços do milho, da soja, do sorgo e da carne suína. Destarte, alterações nos preços dos 

principais grãos da alimentação de suínos teriam reflexo direto no comportamento dos preços 

recebidos pelos produtores de carne suína em Goiás, em Minas Gerais e no Paraná. 

Mediante o exposto, este estudo almeja fornecer análises econométricas sobre as séries 

temporais de preços do milho, da soja, do sorgo e do suíno vivo, tendo como parâmetros os 

Estados brasileiros de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. Por meio de testes, é apurada a 

existência de cointegração e de causalidade de Granger, demonstrando, assim, o potencial 

explicativo de cada uma das variáveis independentes (milho, soja e sorgo) sobre a variável 

dependente (suíno vivo). Assim como, constatar a magnitude da reação dos ajustes dos preços 

de tais insumos para com a carne suína. E, também, conhecer a velocidade dessa transmissão e 

a qual situação, redução ou aumento, se possui uma resposta mais direta do preço do suíno vivo 

às variações de preços dos grãos da alimentação de suínos em Goiás, Minas Gerais e no Paraná. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

Segundo Goodwin e Harper (2000) a análise de transmissão de preços dos agentes que 

envolvem as cadeias produtivas fornece informações importantes a respeito das operações e 

funcionamento do mercado. Os referidos autores afirmam, ainda, que o preço é um mecanismo 

que acaba promovendo a união de vários mercados, sendo que sua dinâmica permite obter 

informações de grande relevância, o que permite, assim, compreender como o mercado está. 

No que se refere a transmissão de preços, Arêdes, Dos Santos e Gomes (2012) ressaltam 

esse fenômeno como elemento controlador do mecanismo de troca, que se reveste de singular 

importância na formulação e aplicação de políticas eficientes direcionadas para a atividade 

suinícola, bem como para a tomada de decisão dos agentes pertencentes a essa cadeia. Nesse 

sentido, segundo Cunha, Scalco e Wander (2013), com vistas à elaboração de estratégias 

públicas e privadas, de avaliação de efeitos de fusões até políticas de segurança alimentar, 

apontam a integração entre os mercados como uma característica elementar. 

Dessa forma, o conhecimento de tais elementos é relevante para o setor produtivo de 

suínos, na medida em que as informações coletadas e analisadas possibilitam melhor 

conhecimento sobre o mesmo, o que permitiria traçar importantes diretrizes para o 

desenvolvimento competitivo da atividade no Brasil e gerar uma melhor previsibilidade da 

rentabilidade do referido setor. 

Sendo assim, pode-se dizer que o entendimento das interrelações, ou seja, da 

transmissão dos preços entre os componentes da ração de nutrição animal e a carne suína 

oferecem informações significativas, não só para fins acadêmicos, mas, também, para todo 

mercado agroindustrial envolvido na cadeia produtiva de carne suína no Brasil. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo central desta dissertação foi analisar a influência dos preços do milho, da 

soja e do sorgo no preço da carne suína nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná no 

período de 2016 a 2020, utilizando técnicas de verificação e análise de transmissão de preços. 
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Especificamente, pretende-se: 

a) Verificar o nível de integração entre os preços dos principais grãos da alimentação de suínos 

com a carne porcina; 

b) Avaliar a magnitude e a velocidade de transmissão dos preços do suíno vivo com os preços 

do milho, da soja e do sorgo no curto prazo, bem como a presença ou não de assimetrias 

nessas relações; 

c) Examinar a causalidade no sentido de Granger entre os preços dos grãos da alimentação de 

suínos e o preço da carne porcina. 

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Além deste capítulo introdutório composto pelas características do ambiente a ser 

pesquisado, do problema de pesquisa, objetivos e justificativa do estudo, esta dissertação conta, 

ainda, com outros cinco capítulos e, ao final, são apresentadas as referências teóricas e 

metodológicas da presente pesquisa. O segundo capítulo - Panoramas Setoriais - está dividido 

em quatro seções em que são apresentados dados recentes sobre aspectos econômicos ligados 

à produção, oferta e demanda nas cadeias produtivas do milho, da soja, do sorgo e suinícola. 

Na Revisão de Literatura são apresentados de forma sistematizada importantes estudos 

científicos publicados em periódicos nacionais e internacionais, com ênfase no período de 

janeiro de 2010 a janeiro de 2020 que compreende os dez anos anteriores a realização da 

presente dissertação, com foco na temática de transmissão de preços intra e entre os mercados 

do milho, da soja, do sorgo e da carne suína. No capítulo - Procedimentos Metodológicos - são 

descritas as fontes de dados utilizadas, os métodos e as técnicas econométricas de análise de 

transmissão de preços: testes para estacionariedade, cointegração, assimetria e causalidade de 

Granger. Já no capítulo cinco - Resultados e Discussão - encontra-se a análise e discussão sobre 

os resultados obtidos pela aplicação dos procedimentos metodológicos, com foco na abordagem 

da influência dos preços do milho, soja e sorgo sobre os preços da carne suína nos Estados de 

Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. Ao se concluir as discussões sobre o tema desta pesquisa, 

têm-se o capítulo seis que traz as Considerações Finais, que é conduzido pela apresentação das 

conclusões da pesquisa e sugestões para estudos futuros.  
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2 PANORAMAS SETORIAIS  

 

 

Neste capítulo é realizado uma análise de conjuntura situacional dos setores que são 

foco desta dissertação, utilizando dados estatísticos disponibilizados por instituições nacionais 

e internacionais. O foco, aqui, foi apresentar, de forma sucinta, as principais perspectivas 

estruturais de cada um dos setores aliado aos aspectos econômicos, ligados a: produção, 

comércio exterior e de consumo, tendo como referência o ano de 2019. No desenrolar de cada 

um dos panoramas do milho, da soja, do sorgo e suinícola são abordados aspectos do contexto 

internacional e brasileiro, com especial atenção aos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do 

Paraná. 

 

 

2.1 MILHO 

 

 

O milho, conforme asseverado por Miranda (2018), é uma cultura versátil e de alto valor 

nutricional, podendo ser utilizado de forma direta na alimentação humana, como em diferentes 

tipos de farinhas, em diversos produtos transformados ou, de forma indireta, pela fabricação de 

rações para alimentação animal.  

Mundialmente, no ano de 2019, foram plantados 192.352 hectares de milho, com uma 

produção total de 1.113.499.000 toneladas, acedido por United States Department of 

Agriculture (2020a)1. A produção do cereal ficou relativamente concentrada em poucos países, 

com destaque, em 2019, para os Estados Unidos, com 371 milhões de toneladas produzidas, 

seguidos pela China, com 260.770.000 toneladas e pelo Brasil, com 101 milhões de toneladas 

produzidas, conforme dados do USDA (2020b).  

As exportações mundiais de milho em 2019 chegaram a 169,491 milhões de toneladas 

(USDA, 2020b). Os principais exportadores mundiais de milho, no comércio internacional, 

foram, em 2019, os Estados Unidos, com 45,087 milhões de toneladas, em segundo, o Brasil e 

a Argentina, com 35 milhões de toneladas cada, seguidos pela Ucrânia, com 32 milhões de 

 
1 O USDA, no cálculo de suas estatísticas de produção, considera o ano agrícola do milho nos Estados Unidos, 

que vai de setembro a agosto do ano seguinte (USDA, 2020b). 
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toneladas (USDA, 2020b). Já os maiores importadores do produto em 2019 foram, em primeiro, 

a União Europeia, com 21,5 milhões de toneladas importadas, seguido pelo México, com 17,3 

milhões de toneladas e o Japão, com 16 milhões de toneladas (USDA, 2020b).  

Para Contini et al. (2019), a relevância em se estudar o mercado do milho brasileiro está 

em sua importância para a economia interna. O milho é cultivado em todas as regiões brasileiras 

e sua produção ocorre em diferentes épocas, tendo safra e safrinha, face às condições climáticas 

das regiões (CONTINI et al., 2019). Vale ressaltar que, para a EMBRAPA (2020a), o mercado 

de suínos é um importante seguimento associado à cadeia produtiva do milho. 

 

Figura 1: Área (hectares), produtividade (kg/ha) e produção (toneladas) de milho no ano 

de 2019 por regiões do Brasil 

 

Fonte: Adaptado de ABIMILHO (2020) 

 

Em termos de produção, no ano de 2019, o milho no Brasil alcançou novo recorde, 

superando a marca dos 98,5 milhões de toneladas de 2016, com suas 101 milhões de toneladas 

(USDA, 2020a). Segundo dados referentes ao ano de 2019 da Associação Brasileira das 

Indústrias de Milho (ABIMILHO) houve uma variação positiva no desempenho da cultura do 

milho se comparado com dados do ano de 2018, sendo de 5,4% na área plantada, 0,8% na 

produtividade e 6,2% na produção do cereal (ABIMILHO, 2020). Esses números colocaram o 

Brasil, em 2019, como terceiro maior produtor global do grão, o que representa 9% de toda 

produção mundial daquele ano (USDA, 2020). 
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Os Estados do Centro-Oeste brasileiro, em 2019, possuíram destaque no cenário 

nacional, em especial, o Estado de Mato Grosso, com uma área de 5.150 hectares, produtividade 

média de cerca de 6 kg/ha e uma produção de 33,294 milhões de toneladas, em 2019 

(ABIMILHO, 2020). Além do Estado de Mato Grosso, a região Centro-Oeste abrigou a terceira 

posição do ranking nacional, o Estado de Goiás, e, também, em quarto plano, o Estado de Mato 

Grosso do Sul (IBGE, 2020a).  

A região Sul ocupou a segunda colocação no ranking nacional de produção de milho 

em 2019, com 25,862 milhões de toneladas produzidas (ABIMILHO, 2020). Entre os Estados 

sulistas, o Paraná mereceu destaque, com uma produção de 17,898 milhões de toneladas, sendo 

o segundo colocado entre os maiores Estados produtores do grão no Brasil daquele ano (IBGE, 

2020a). 

Em terceiro, a região Sudeste. Nessa região, o Estado de Minas Gerais contribuiu, 

sozinho, com metade da produção de milho do Sudeste brasileiro no ano de 2019. São Paulo e 

Espirito Santo completaram o ranking dos principais produtores regionais do cereal (IBGE, 

2020a). 

Diante o exposto, Goiás, Minas Gerais e Paraná figuraram entre os principais produtores 

do grão no Brasil em 2019. Sendo assim, é importante fazer, aqui, um recorte, especificamente, 

para esses territórios.  

Paraná, segundo maior Estado brasileiro na produção de milho em 2019, possuiu uma 

área plantada de 2.727 hectares e produtividade de 6.564 kg/ha (ABIMILHO, 2020). A área 

total de milho no Paraná aumentou em 29% no período de 2005 até 2018, tal aumento está, 

essencialmente, ligado à safrinha, pois a primeira safra tem sofrido constantes reduções ao 

longo dos últimos anos (SEAB-PR, 2020a). Para a SEAB-PR (2020a), o Estado do Paraná 

contribuiu com 4% de toda a exportação brasileira de milho em 2019, sendo os principais 

destinos do milho paranaense o Irã, com pouco mais de 13% do total e o Japão, importando 4,7 

milhões de toneladas (SEAB-PR, 2020a).  

A produção de milho no Paraná, em 2019, foi de 17,898 milhões de toneladas, com 

destaque para as regiões Oeste e Norte Central (SEAB-PR, 2020a), conforme visualizado na 

figura 2 que se segue. Os municípios que mais contribuíram com esse número foram: Toledo, 

como líder na produção do cereal no Estado, Cascavel e Campo Mourão, com uma produção 

de 2.418.356 toneladas, 801.065 toneladas e 613.530 toneladas, respectivamente (SEAB-PR, 

2020a). 
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Figura 2: Quantidade produzida (toneladas) de milho por regiões do Estado do Paraná 

em 2019 

               

Fonte: Adaptado da pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

Já o Estado de Goiás, terceiro maior produtor de milho brasileiro em 2019, contou com 

225 municípios produtores em seu território, com 19.940 estabelecimentos produtores, 

conforme dados da SEAPA-GO (2020a). De acordo com o relatório de 2020 - Radiografia Agro 

da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás (SEAPA-GO), a 

participação goiana em toda a produção nacional de milho foi de 11,4%, 10,337 milhões de 

toneladas (SEAPA-GO, 2020a). Em 2019, o Estado possuiu uma área plantada de 1.557 hectare 

e uma produtividade média de 6 kg/ha do grão (ABIMILHO, 2020). 

 

Figura 3: Quantidade produzida (toneladas) de milho por regiões do Estado de Goiás em 

2019 
 

                      

Fonte: Adaptado da pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 
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Em Goiás, a região Sul2 é a maior produtora regional do grão, com 9.882.718 toneladas, 

no ano de 2019 (IBGE, 2020a). Ademais, 36,4% de toda produção goiana de milho esteve 

concentrada nos municípios de Rio Verde (2.310.600 toneladas), Jataí (1.605.840 toneladas) e 

Montividiu (832.080 toneladas), todos municípios sulistas (SEAPA-GO, 2020a). 

O Estado de Goiás, de acordo com a SEAPA-GO (2020b), foi responsável por 11,8% 

da quantidade de milho brasileiro comercializada no mercado externo, o que deixou o Estado 

na segunda posição do ranking nacional dos maiores Estados exportadores desse cereal. Foram 

exportadas 4,882 milhões de toneladas do milho goiano, chegando aos 808 milhões de dólares 

e o principal país de destino continuou sendo, em 2019, Taiwan, com 33,7% da exportação total 

do Estado (SEAPA-GO, 2020b). 

O Estado de Minas Gerais, quinto maior produtor brasileiro de milho em 2019, possuiu 

uma área plantada de 1.128.415 hectares com uma produtividade média de quase 7 kg/ha, 

segundo dados da SEAPA-MG (2020a).  

 

Figura 4: Quantidade produzida (toneladas) de milho por regiões do Estado de Minas 

Gerais em 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

A produção de milho em território mineiro no ano de 2019 foi de 7.492.987 toneladas, 

com destaque para as regiões do Triângulo/Alto Paranaíba, Noroeste e Sul do Estado (SEAPA-

 
2 O IBGE, para suas estatísticas, classifica como região Sul do Estado de Goiás toda área geograficamente 

localizada no extremo sul do território goiano, não havendo distinção para a região Sudoeste, forma geopolítica 

comumente utilizada por outras instituições (IBGE, 2020a). 
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MG, 2020a), conforme apresentado na figura 4. Os municípios que mais contribuíram, segundo 

a SEAPA-MG (2020a), com esse número foram: Unaí no Noroeste, com 1 milhão de toneladas, 

Uberaba que fica no Triângulo/Alto Paranaíba, com 415.939 toneladas e Paracatu no Noroeste 

do Estado, com 323.886 toneladas de milho em grão produzidas. 

As exportações do milho produzido em Minas Gerais alcançaram o segundo melhor 

resultado de sua série histórica em 2019, com uma receita de US$ 123,89 milhões, o que deixou 

o Estado na sexta posição nacional entre os maiores exportadores do produto (SEPA-MG, 

2020b). Em 2019, os principais destinos internacionais do milho produzido em Minas Gerais 

foram: Coréia do Sul, Vietnã e Filipinas (SEPA-MG, 2020b). Os municípios mineiros que mais 

se destacaram na exportação de milho foram: Uberlândia que se encontra no Triângulo/Alto 

Paranaíba (US$ 46,35 milhões), Três Marias que fica na região Central do Estado (US$ 27,53 

milhões) e Araguari no Triângulo/Alto Paranaíba (US$ 22,45 milhões) (SEPA-MG, 2020b). 

 

 

2.2 SOJA 

 

 

A principal utilidade da soja, segundo Wysmierski (2015), é fornecer óleo e farelo 

obtidos através do processamento dos grãos. As plantações de soja espalhadas pelo mundo 

somaram 127,577 milhões de hectares em 2019, um aumento de mais de 2 milhões de hectares 

em comparação com o ano anterior (USDA, 2020b).  

Segundo dados estatísticos do USDA (2020b), o ranking mundial dos maiores 

produtores do grão em 2019 foi liderado pelo Brasil, que detém 36,1% de toda produção 

mundial, ou seja, 124 milhões de toneladas. A segunda posição no ano de 2019 foi dos Estados 

Unidos, com 30,9% da produção mundial, contribuindo com 96,676 milhões de toneladas 

USDA (2020b). Em terceiro no ranking dos maiores produtores globais em 2019 teve-se a 

Argentina, responsável por 14,7% da produção de soja, com 50 milhões de toneladas USDA 

(2020b). Juntos, esses três países representaram 81,7% de toda a soja produzida no mundo no 

ano de 2019 (USDA, 2020b). 

Os principais produtores de soja em grão foram também os grandes exportadores no 

cenário do comércio exterior em 2019: Brasil, Estados Unidos e Argentina, responsáveis, 

respectivamente, por 51,2%, 34,4% e 4%, ou seja, por quase 90% de toda produção ofertada no 
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mundo naquele ano (USDA, 2020b). Já o grande destaque na importação de soja em grão ficou 

para a China, representando, sozinha, 60,8% da demanda global de 2019, com 94 milhões de 

toneladas (USDA, 2020b). A UE, em segundo, respondeu por 9,4% da importação mundial e, 

em terceiro, apareceram México e Egito, responsáveis por 3,9%, cada (USDA, 2020b).  

Frente a exportação do complexo soja no Brasil, é necessário esclarecer que, segundo 

Pinazza (2007), pela Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, conhecida como Lei 

Kandir, os produtos primários exportados de origem agrícola ficam isentos do imposto estadual 

sobre circulação de mercadorias, o ICMS. Os produtos processados internamente não o são, o 

que desestimula a exportação (PINAZZA, 2007). Por isso, a Argentina figurou, em 2019, no 

cenário global como principal exportador do óleo de soja, responsável por 50,9% da oferta 

mundial, e também, como o principal exportador de farelo de soja, com 44% (USDA, 2020b).   

Hoje, o Brasil, como já visto, é um ator de destaque na oferta de soja em grão para todo 

mundo. No ano de 2019, a área plantada de soja em território brasileiro foi de 36,950 milhões 

de hectares (USDA, 2020a), com uma produtividade média de cerca de 3 kg/ha, que varia, 

anualmente, conforme as condições edafoclimáticas3 e tecnológicas (EMBRAPA, 2020b).  

 

Figura 5: Área (hectares) e produção (toneladas) de soja no ano de 2019 por regiões do 

Brasil 

                                 

Fonte: Adaptado da pesquisa da produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 
3 Condições edafoclimáticas referem-se as condições encontradas para se produzir na agricultura, onde “edafo” 

significa solo e climáticas diz respeito a vento, regime de chuva e precipitação pluvial (EMBRAPA, 2020b). 
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No ano de 2019 foi produzido no Brasil 124,845 milhões de toneladas de soja em grão, 

com um novo recorde histórico de produção (USDA, 2020a). As regiões Centro-Oeste e Sul 

foram destaques no ranking nacional de produção de soja em 2019, sendo Mato Grosso o 

principal Estado produtor do grão no Brasil (35,885 milhões de toneladas), seguido pelos 

sulistas Paraná e Rio Grande do Sul (IBGE, 2020a). Os Estados de Goiás e Minas Gerais 

completaram as cinco primeiras posições nesse ranking dos maiores Estados produtores de soja 

no Brasil no ano de 2019 (IBGE, 2020a). 

Isto posto, fica evidenciado que os Estados de Goiás, Minas Gerais e Paraná são 

importantes atores para o crescimento da produção brasileira de soja. Sendo assim, uma análise 

com foco nesses três entes federativos se torna relevante.  

Conforme estatísticas do IBGE (2020a), o Paraná produziu, em 2019, 16.322.933 

toneladas de soja em grão. Esse volume representou cerca de 15% de toda a produção brasileira 

da oleaginosa, o que deixou o Estado na terceira posição no ranking dos maiores produtores de 

soja do Brasil no supracitado ano (SEAB-PR, 2020b). 

 

Figura 6: Quantidade produzida (toneladas) de soja por regiões do Estado do Paraná em 

2019 

                 

Fonte: Adaptado de pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

Em relação aos municípios, os três maiores produtores de soja no Paraná em 2019, 

segundo dados da SEAB-PR (2020B), foram: Tibagi, na região Centro-Ocidental, que gerou 

renda rural de R$ 459,6 milhões proveniente do plantio de soja. Na sequência, o município de 

Cascavel, na região Oeste, com renda rural do plantio de soja de R$ 421,1 milhões. E, em 

terceiro, Castro, na região Centro-Oriental, com R$ 341,6 milhões. 
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O volume exportado de soja em grão do Estado do Paraná somou no ano de 2019, 

aproximadamente, 13,4 milhões de toneladas (AGROSTAT, 2020). Conforme dados da SEAB-

PR (2020b), o principal destino da soja paranaense exportada no ano de 2019 foi a China, com 

aproximadamente 87% do total. Na sequência apareceram o Paquistão, a Espanha e Bangladesh 

com cerca de 2% cada (SEAB-PR, 2020b).  

Já o Estado de Goiás, quarto maior produtor brasileiro de soja em grãos no ano de 2019, 

produziu 11.080.442 toneladas em 3.402.810 hectares, com uma produtividade média de cerca 

de 7 kg/ha (SEAPA-GO, 2020a).  

 

Figura 7: Quantidade produzida (toneladas) de soja por regiões do Estado de Goiás em 

2019 

  
 

Fonte: Adaptado da pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

Sobre a participação dos municípios goianos, segundo estatísticas do IBGE (2020a) para 

o ano de 2019, Rio Verde, na região Sul, foi o maior produtor de soja no Estado, com uma 

produção de 1,081 milhão de tonelada em uma área de 340 mil hectares. O segundo maior 

produtor municipal foi Jataí, também na região Sul, com produção de 1,061 milhão de tonelada 

e área plantada de 287 mil hectares (IBGE, 2020a). E, finalizando esse ranking, Cristalina, 

localizada na região Leste, com 694 mil toneladas de soja produzidas em uma área de 220 

mil/ha (IBGE, 2020a). Os três municípios, juntos, concentraram 26,8% de toda a produção 

estadual do ano de 2019 (SEAPA-GO, 2020a). 
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As exportações goianas de soja em grão atingiram 6.873.013 toneladas em 2019, o que 

fez o Estado figurar na quarta colocação do ranking nacional dos maiores Estados exportadores 

da oleaginosa de 2019, gerando um montante de U$ 2.472.371.708,00 (SEAPA-GO, 2020a).  

O Estado de Minas Gerais, quinto maior produtor brasileiro de soja em 2019, possuiu, 

segundo estatísticas da SEAPA-MG (2020a), uma área plantada de 1.632.141 hectares e uma 

produtividade de 3.666 kg/ha. As exportações do Complexo Soja em 2019 de Minas Gerais 

totalizaram US$ 1,44 bilhão, apresentando um recuo de 27,7% em comparação com o ano 

anterior, que havia sido recorde (SEPA-MG, 2020b). 

A produção de soja em território mineiro no ano de 2019 foi de 5.205.621 toneladas, 

com destaque para as regiões do Triângulo/Alto Paranaíba, Noroeste e Sul do Estado (SEAPA-

MG, 2020a), ilustrado pela figura 8. Os municípios que mais contribuíram, segundo a SEAPA-

MG (2020a), com esse número foram: Unaí, com 866.758 toneladas (8,3% do total), Buritis, 

com 255.200 toneladas (7,0%) e Paracatu com 250.650 toneladas de milho em grão produzidas 

(6,9% do total), sendo os três municípios do Noroeste do Estado. 

 

Figura 8: Quantidade produzida (toneladas) de soja por regiões do Estado de Minas 

Gerais em 2019 

 

Fonte: Adaptado de pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

O Estado mineiro no ano de 2019 ficou na sexta posição nacional entre os maiores 

exportadores do produto, atrás de Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e São Paulo 

(SEPA-MG, 2020b). Os principais destinos internacionais da soja produzida em Minas Gerais 
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no ano de 2019 foram: China, Tailândia e Alemanha (SEPA-MG, 2020b). Os municípios 

mineiros que mais se destacaram com a exportação de soja foram: primeiro, Araguari, 

localizada no Triângulo/Alto Paranaíba, com US$ 214,72 milhões. Em segundo, o município 

de Uberlândia, no Triângulo/Alto Paranaíba, com US$ 63,37 milhões e, em terceiro, Três 

Marias, na região Central, com US$ 63,15 milhões (SEPA-MG, 2020b). 

 

 

2.3 SORGO 

 

 

O sorgo é, entre as espécies alimentares, conforme descrito por Ribas (2008), uma das 

mais versáteis e mais eficientes, tanto do ponto de vista fotossintético, quanto em velocidade 

de maturação. O sorgo é uma gramínea comumente utilizada para alimentação animal, 

importante componente da ração de suínos e bovinos nos Estados Unidos, Austrália e na 

América do Sul, e, também, para a suplementação nutricional humana em países africanos e sul 

asiáticos (RIBAS, 2008). Segundo Ribas (2008), o sorgo pode ser classificado em quatro 

grupos: granífero (alimentação humana e animal), silagem e/ou sacarino (produção de açúcar a 

partir do caldo extraído dos colmos), forrageiro (pastejo direto dos animais ou ensilagem) e 

vassoura (fabricação de vassouras a partir das panículas). 

Conforme estatísticas do USDA (2020a), a área global cultivada do grão em 2019 foi 

de 40.203 hectares, com uma produção de 57,629 milhões de toneladas. Os maiores produtores 

mundiais do grão, no ano de 2019, foram os Estados Unidos, com uma produção de 8,673 

milhões de toneladas. Em segundo lugar, detendo 11,5% de toda a produção mundial, a Nigéria, 

com 6,665 milhões de toneladas e, em terceiro lugar, a Etiópia, com 5,2 milhões de toneladas, 

representando 8,7% da produção global naquele ano (USDA, 2020b). Segundo USDA (2020b), 

teve-se a China como o principal destino das exportações mundiais de sorgo no ano de 2019, 

representando 74% desse comércio, com 3,6 milhões de toneladas importadas. O Japão e o 

México completaram esse ranking de maiores importadores, com 6,7% e 3% da quantidade 

mundial importada do grão, respectivamente (USDA, 2020b). 

Contudo, ao contrário das principais culturas agrícolas mundiais, de acordo com Pereira, 

Filho e Rodrigues (2015), a produção de sorgo, em nível global, está estagnada a algumas 
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décadas. Isso é reflexo da área cultivada do grão que permaneceu, praticamente, constante desde 

a década de 1960, variando negativamente em alguns períodos, instruído pela figura 9. 

 

Figura 9: Área cultivada de sorgo (hectares), em nível global, de 1960 até 2020  

   

 

Fonte: Adaptado de USDA (2020c) 

 

No ranking mundial dos maiores consumidores de sorgo, conforme estatísticas da 

USDA (2020b) para o ano de 2019, a China ficou com o posto de principal país consumidor, 

com 4,2 milhões de toneladas, ou seja, 14,2% de todo o sorgo consumido no mundo naquele 

ano. Em segundo, a Nigéria e a Etiópia, em terceiro, com 11,4% e 8,8% do consumo mundial, 

respectivamente (USDA, 2020b). 

O Brasil não possuiu destaque no cenário do comércio mundial de sorgo, figurando, em 

2019, somente em 9º lugar no ranking mundial de produção, contribuindo com 3,5% do total 

da produção global, e esteve, apenas, em 14º entre os maiores exportadores, com 0,1% do total 

das exportações mundiais do produto (USDA, 2020a). Contudo, vem crescendo, nas últimas 

décadas, a demanda e a oferta interna do grão (RIBAS, 2008). 

O sorgo granífero produzido no Brasil é, quase que em sua totalidade, destinado para 

consumo na alimentação de animais (EMBRAPA, 2020c). É importante ressaltar, neste ponto, 

que o produtor brasileiro de sorgo é quase que integrado com algumas firmas produtoras de 

rações, visto que pelos canais normais de comercialização os produtores acabam por possuir 

dificuldades em comercializar o produto devido as características do mercado interno 

(DUARTE, 2008). 
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Conforme relatório da CONAB (2020), o sorgo se apresenta no mercado como um 

substituto direto do milho na composição de rações, sem que haja perdas em termos nutricionais 

e qualitativos dessas rações, além de oferecer ganhos em termos de redução de custos. Segundo 

Pereira, Filho e Rodrigues (2015), o preço do sorgo no mercado tem como referência a cotação 

do milho, com os valores variando de acordo com a região, oferta de milho no mercado, 

necessidade do comprador e disponibilidade local de armazenamento do produto.  

No ano de 2019, conforme dados do IBGE (2020a), a produção do grão foi de 2.672.245 

toneladas e a área cultivada foi de 819 mil hectares, sendo encontrado em todas as regiões do 

país, o que ressalta a adaptabilidade da cultura às diferenças climáticas do território brasileiro. 

 

Figura 10: Área (hectares) e produção (toneladas) de sorgo no ano de 2019 por regiões do 

Brasil 

 

Fonte: Adaptado de pesquisa da produção agrícola municipal, IBGE (2020a) 

 

O Centro-Oeste brasileiro foi destaque nacional na produção de sorgo, seguido pela 

região Sudeste. A CONAB (2020) afirma que, em 2019, os Estados de Goiás, Minas Gerais, 

Bahia e Paraná foram, juntos, responsáveis por mais de 80% da área plantada com sorgo em 

território brasileiro, respondendo por cerca de 70% da produção nacional. Sendo considerados 

destaques regionais na produção do grão no Brasil (CONAB, 2020). Dessa forma, passa a ser 

importante destacar os Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná no cenário nacional de 

produção do grão.  
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Goiás no ano de 2019 foi o maior produtor de sorgo do Brasil, com produção destinada 

ao mercado de nutrição animal, principalmente para atendimento de confinamentos ou fabricas 

de rações de suínos e aves nos territórios goiano, paranaense e mineiro (CONAB, 2020). De 

acordo com os dados do IBGE (2020a), a área de sorgo em Goiás chegou a 285.577 hectares 

em 2019, com uma produção de 1.110.706 toneladas. Esses valores, para a CONAB (2020), 

refletem a importância da produção goiana de sorgo no cenário brasileiro em 2019, sendo que 

a área plantada em Goiás correspondeu a 29,3% da área nacional, o que representou 33,2% de 

todo o sorgo produzido no Brasil (CONAB, 2020). Já aos aspectos ligados ao comércio exterior, 

as exportações de sorgo goiano em 2019 renderam o equivalente a U$ 5.523.836,00, tendo sido 

exportado 28.861 toneladas do grão (SEAPA-GO, 2020b). 

Segundo informações da SEAPA-GO (2020b), 1.033 estabelecimentos rurais 

produziram sorgo em 2019 no Estado de Goiás, espalhados por 98 municípios (SEAPA-GO, 

2020b). Em 2019, para a SEAPA-GO (2020a), 32,2% da produção goiana de sorgo ficou 

centralizada em apenas três municípios, todos localizados no Sul do Estado. O primeiro é Rio 

Verde, com 126 mil toneladas, depois o município de Paraúna, com 110.500 toneladas e, por 

fim, Acreúna, com 100.800 toneladas produzidas do grão (SEAPA-GO, 2020a). 

 

Figura 11: Quantidade produzida (toneladas) de sorgo por regiões do Estado de Goiás em 

2019 

   
 

Fonte: Adaptado de pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

Goiás, de acordo com a CONAB (2019), não apenas se distinguiu como maior produtor 

do grão de 2019, como também apresentou uma das maiores produtividades do país, em torno 
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de 3.800 quilos de sorgo por hectare, atrás do Distrito Federal (DF) e do Paraná. Apesar dessa 

grande produtividade nesses Estados, a produção de sorgo no DF e no Paraná foi restrita a uma 

pequena parcela de área cultivada (CONAB, 2019). 

Já o Estado de Minas Gerais, segundo maior produtor brasileiro de sorgo em 2019, 

possuiu uma área plantada de 235.585 hectares e uma produção de 843.932 toneladas, com 

destaque para as regiões do Triângulo/Alto Paranaíba, Noroeste e Sul do Estado (SEAPA-MG, 

2020a), ilustrado pela figura 12. Os municípios que mais contribuíram, segundo a SEAPA-MG 

(2020a), com esse número foram: Uberaba (139.500 toneladas), Patrocínio (42.900 toneladas) 

e Sacramento (42.800 toneladas de sorgo produzidas), sendo os três municípios da região do 

Triângulo/Alto Paranaíba. 

 

Figura 12: Quantidade produzida (toneladas) de sorgo por regiões do Estado de Minas 

Gerais em 2019 

 

Fonte: Adaptado de pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

Todavia, hoje, pode-se dizer que a produção de sorgo do Estado do Paraná não é tão 

significativa quanto a produção do grão em outros Estados brasileiros, conforme relatório da 

CONAB (2020). Porém, foi o único Estado da região Sul do Brasil que possuiu oferta comercial 

do grão no ano de 2019 (CONAB, 2020). O que foi produzido de sorgo em território paranaense 

esteve concentrado na região Oeste do Estado, como se verifica abaixo na figura 13, mais 

especificamente nos municípios de Foz do Iguaçu e Céu Azul que somados produziram 400 

toneladas do grão, o que equivale a, praticamente, toda produção comercial do grão do Estado 

(IBGE, 2020a). 
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Figura 13: Quantidade produzida (toneladas) de sorgo por regiões do Estado do Paraná 

em 2019 

                 

Fonte: Adaptado de pesquisa de produção agrícola municipal (PAM), IBGE (2020a) 

 

Para Duarte (2008), a produção do grão em território paranaense é destinada, em sua 

totalidade, para abastecimento local das granjas de suínos instaladas na região Oeste do Estado. 

Contudo, ainda segundo Duarte (2008), o Paraná possui grande possibilidade de expansão 

comercial do sorgo, visto seu papel de destaque como insumo para a produção de carne suína. 

Esse aumento de produção no Paraná poderia permitir a regularização da oferta de componentes 

de ração animal, com diminuição da pressão de demanda por componentes de ração e, 

consequente, redução dos custos das rações (DUARTE, 2008). 

 

 

2.4 SUINÍCOLA 

 

 

Embora o consumo de carne suína tenha restrições em alguns países, devido aos hábitos 

ou proibições religiosas e dogmáticas, ela é o tipo de carne mais consumida em todo o mundo 

(MARTINS; TALAMINI; SANTOS FILHO, 2018). A produção mundial de carne suína 

chegou a 101,995 milhões de toneladas em 2019 (USDA, 2020b). Os países que mais 

consumiram carne suína, em 2019, foram a China com 44,866 milhões de toneladas, a União 

Europeia, com cerca de 20 milhões de toneladas e os EUA, com 10 milhões de toneladas 

(USDA, 2020b). Juntos esses países representaram 78,46% do consumo global para o 

mencionado ano (USDA, 2020b). Ademais, esses países se destacaram, também, no ranking 
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dos maiores produtores mundiais do ano de 2019, a China produziu 43,87% de toda produção 

global, a União Europeia, em segundo, com 22,62% e, em terceiro, os EUA, com 11,97% da 

produção mundial (USDA, 2020b). 

Sobre as exportações mundiais, é importante mencionar que no ano de 2019 a União 

Europeia consagrou-se como o maior exportador de carne suína do mundo, com 3,650 milhões 

de toneladas, representando 38,52% de toda carne disponibilizada para o comércio mundial 

(USDA, 2020a). Seguidos pelos EUA, com 2,856 milhões de toneladas e, em terceiro, pelo 

Canadá, com 1,330 milhões de toneladas, representando, respectivamente, 30,14% e 14,04% 

das exportações mundiais (USDA, 2020a). 

Apesar da carne suína ser a mais consumida em nível mundial, a carne mais consumida 

no Brasil, atualmente, é a de frango, acompanhada pela carne bovina e, depois, encontrou-se a 

suína (USDA, 2020c). Conforme estatísticas disponibilizadas pela Associação Brasileira de 

Proteína Animal - ABPA (2020), em 2019 o consumo per capita de carne suína no Brasil foi 

de 15,3 quilogramas. Contudo, ao se comparar com outros países, verifica-se que o consumo 

médio anual do brasileiro é relativamente baixo, especialmente quando comparado com os 

países europeus, que consumiram em média 20,40 quilogramas por habitante em 2019, ou com 

os chineses, que consumiram, em média, 44,86 quilogramas por pessoa (USDA, 2020b).  

No ano de 2019, um novo recorde brasileiro de exportação do produto foi atingido, com 

um volume de 750,3 mil toneladas, dentre os quais 649.380 toneladas foram de produto in 

natura, e 100.920 toneladas foram de processados, com um faturamento de US$ 1,597 bilhão, 

alcançando, assim, a quarta colocação no ranking mundial dos maiores exportadores 

(EMBRAPA, 2020d). O país que mais importou carne suína brasileira foi a China, com 38,1% 

de toda a carne suína in natura exportada pelo Brasil (ABCS, 2020). 

Apesar dos dados sobre a exportação de carne suína brasileira serem positivos nos 

últimos anos, o destino da produção brasileira de carne suína concentra-se no mercado interno 

(ABPA, 2020). Segundo dados da ABPA, no ano de 2019, apenas 19% da produção brasileira 

foi remetida ao mercado externo, sendo 81% da produção nacional de carne suína destinada ao 

consumo interno (ABPA, 2020). 

A indústria de rações é peça-chave da cadeia produtiva da suinocultura brasileira, pois 

esse produto representa cerca de 70% dos custos totais de produção dos animais (SEBRAE; 

ABSC, 2016). Segundo a Embrapa Suínos e Aves (2020e), o preço do suíno terminado deverá 
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ser no mínimo 4,4 vezes superior ao preço da ração para que o produtor equilibre os custos de 

produção com o preço de venda dos animais.  

Em termos médios, conforme asseverado pela Embrapa Suínos e Aves (2020e), em uma 

granja estabilizada de ciclo completo para cada porca do plantel, produzindo 20 leitões ao ano 

e terminados até os 105 quilogramas de peso de abate, é necessário dispor de 7.000 quilogramas 

de ração com um gasto médio de 240 quilogramas de núcleo, 5.260 quilogramas de milho ou 

sorgo e 1.500 quilogramas de farelo de soja, variando o consumo diário entre 1,300 quilogramas 

a 2,900 quilogramas por animal. Sendo que, para se poder fazer 100 quilogramas de ração de 

crescimento básica para suínos têm-se, em média, 56 quilogramas de milho moído ou de sorgo 

moído com 40 quilogramas de farelo de soja e 4 quilogramas de núcleo de crescimento 

(EMBRAPA SUÍNOS E AVES, 2020e). Já para a ração de terminação básica utiliza-se, em 

média, 61 quilogramas de milho ou sorgo moídos com 35 quilogramas de farelo de soja e 4 

quilogramas de núcleo de terminação para se obter 100 quilogramas de ração nutricional de 

terminação (EMBRAPA SUÍNOS E AVES, 2020e).  

A suinocultura no Brasil conta com três diferentes sistemas de produção: o centralizado 

nas cooperativas, o sistema de produção integrada e o produtor independente (ABPA, 2020). O 

modelo de cooperativas trata-se de uma pessoa jurídica (cooperativa) formada por diversos 

cooperados, pequenos produtores, e pulverizados geograficamente que partilham os resultados 

do lucro da comercialização do produto (SEBRAE; ABSC, 2016). 

Já o sistema de produção integrado, que inclusive, é o sistema que mais cresce no Brasil, 

de acordo com SEBRAE e ABSC (2016), é constituído por uma empresa privada que tem o 

suinocultor como um fornecedor de serviços no formato de especialização em cada etapa. 

Assim, a agroindústria coordena os insumos (reprodutores e a ração) e o produtor gerencia a 

granja e o que a ele foi demandado (matrizes e leitões) (SEBRAE; ABSC, 2016). Entre os 

motivos da predominância desse sistema no Brasil está a segurança oferecida ao produtor e a 

sistematização da produção pela agroindústria exportadora para garantir o abastecimento das 

suas indústrias, os mercados e seus consumidores (SEBRAE; ABSC, 2016). 

A terceira forma de organização, segundo o SEBRAE e ABSC (2016), é a denominada 

independente que realiza o ciclo completo, desenvolvendo todas as atividades desde o manejo 

reprodutivo das matrizes até a terminação e posterior abate, podendo ser em frigorífico próprio 

ou não. Tal sistema é caracterizado por não possuir um vínculo direto entre o suinocultor e as 

empresas abatedoras e/ou processadoras (SEBRAE; ABSC, 2016). As empresas produtoras, no 
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caso os próprios suinocultores, compram todos os insumos necessários à produção, 

desenvolvem o produto e o vendem no mercado (SEBRAE; ABSC, 2016).  

Nos Estados do Sul do Brasil encontra-se predomínio absoluto dos modelos de sistema 

de produção integrada ou o cooperada, conforme asseverado por SEBRAE e ABSC (2016). Já 

na região Sudeste, segundo SEBRAE e ABSC (2016), há forte prevalência da produção 

independente em São Paulo e no Espirito Santo, enquanto que em Minas Gerais tanto a 

produção integrada quanto a independente coexistem fortemente. Nos Estados do Centro-Oeste 

cerca de 50% da sua produção é integrada às agroindústrias, tendo participação modesta do 

sistema cooperado, ficando o primeiro, concentrado na região Sul e o segundo na região Leste 

do Estado de Goiás (SEBRAE; ABSC, 2016). E, por fim, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil 

a produção é quase totalmente independente, caracterizadas por pequenas granjas (SEBRAE; 

ABSC, 2016). 

O rebanho brasileiro de suínos em 2019, segundo o IBGE (2020b), foi de 40.556.892 

cabeças, sendo 2.017.645 de matrizes alojadas. O Brasil produziu 3,983 milhões de toneladas 

de carne porcina no ano de 2019, com aumento de 0,22% na produção nacional em relação a 

2018, conforme dados do USDA (2020a), o que deixou o país na quarta posição do ranking 

mundial de maiores produtores de carne porcina no supracitado ano. 

 

Figura 14: Efetivo do rebanho (cabeças) e da produção nacional (toneladas) de suínos, em 

2019, por regiões brasileiras 

                                    

Fonte: Adaptado de pesquisa da pecuária municipal (PPM), IBGE (2020b) 
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Ainda em termos de produção, os Estados do Sul possuíram destaque no cenário 

nacional no ano de 2019, em especial o Estado de Santa Catarina com 1.119 toneladas, ou seja, 

27,15% de toda produção brasileira, seguido, bem perto, pelo Paraná (IBGE, 2020b). Já a região 

Sudeste abrigou o segundo maior rebanho do país, com suas mais de 7 milhões de cabeças, 

representando mais de 18% da produção de carne suína no Brasil em 2019 (IBGE, 2020b). 

Minas Gerais e São Paulo possuíram os maiores planteis dessa região e representaram, 

respectivamente, 12,18% e 5,99% da produção de carne brasileira em 2019 (ABPA, 2020). E, 

em terceiro, a região Centro-Oeste, com perspectivas de ultrapassar a região Sudeste em número 

de animais e em produção de carne suína dentro de poucos anos (MARTINS; TALAMINI; 

SANTOS FILHO, 2018).  

É importante salientar, neste ponto, que os municípios de Toledo (PR) com 1,2 milhão 

de suínos, Rio Verde (GO) com 700 mil cabeças e Uberlândia (MG) com 624.500 animais se 

destacaram no ranking de municípios com maiores efetivos de suínos em todo o Brasil, 

conforme Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) realizada pelo IBGE referente ao ano de 2019. 

Ademais, esse ranking se manteve o mesmo desde o ano de 2016 (IBGE, 2020b). Esse fato 

acaba por tornar interessante uma análise pormenorizada para os Estados de Goiás, de Minas 

Gerais e do Paraná na conjuntura de produção suinícola no Brasil. 

O Estado do Paraná respondeu, em 2019, por cerca de um em cada quatro suínos 

abatidos na região Sul, possuindo um rebanho de 6.838.977 suínos, o que correspondeu a mais 

de 20% da produção nacional de carne porcina daquele ano (ABPA, 2020). 

 

Figura 15: Efetivo do rebanho suíno (cabeças), por regiões, do Estado do Paraná em 2019 

 

                     

Fonte: Adaptado de pesquisa da pecuária municipal (PPM), IBGE (2020b) 
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A região Oeste paranaense, conforme figura 15, abrigou mais de 60% das cabeças em 

2019, seguido pela região Centro-Oriental paranaense e pela região Sudoeste (IBGE, 2020b). 

O Estado produziu 842 mil toneladas de carne suína, sendo destaques regionais os municípios 

de Toledo, Cascavel e Guarapuava, todos na região Oeste do Paraná (SEAB-PR, 2020). A 

exportação paranaense em 2019 foi de 118 mil toneladas, o que representa 16% do total 

exportado pelo Brasil, deixando, assim, o Estado na terceira posição dos maiores exportadores 

do produto (SEAB-PR, 2020). 

Já o Estado de Minas Gerais, quinto maior produtor suinícola brasileiro em 2019, 

possuiu um rebanho, segundo o IBGE (2020b), de 5.174.081 cabeças, sendo 509.026 de 

matrizes alojadas. Os municípios que mais contribuíram, segundo a SEAPA-MG (2020a), com 

esse número foram: Uberlândia, com 923.655 cabeças (11,9% do total), Patos de Minas com 

300.683 cabeças (5,1% do total), ambos no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Jequeri com 

211.956 (4,5%), localizado na Zona da Mata mineira. A carne suína produzida em Minas Gerais 

totalizou US$ 25,44 milhões em 2019, indicando crescimento de 26,65% na receita, em relação 

ao ano anterior (SEPA-MG, 2020b). 

  

Figura 16: Efetivo do rebanho suíno (cabeças), por regiões, do Estado de Minas Gerais 

em 2019 

 

Fonte: Adaptado de pesquisa da pecuária municipal (PPM), IBGE (2020b) 

 

Sobre as exportações de carne porcina, o território mineiro, no ano de 2019, ficou 
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da carne suína produzida em Minas Gerais em 2019 foram: Hong Kong, Cingapura e Geórgia 

(SEPA-MG, 2020b). Os municípios mineiros que mais se destacaram na exportação de carne 

porcina foram: Ponte Nova (US$ 8,92 milhões), Patrocínio (US$ 4,54 milhões) e Patos de 

Minas (US$ 1,65 milhões) (SEPA-MG, 2020b). 

Passando, agora, para o Estado de Goiás, a participação relativa do Estado foi de 178 

mil toneladas na produção de carne suína, sendo responsável por 4,32% do total nacional do 

ano de 2019 (ABPA, 2020). Em 2019, o Estado goiano possuiu um rebanho de 1.878.638 

cabeças de suínos, o que deixou o Estado na sexta posição dos maiores rebanhos brasileiros 

(IBGE, 2020b). Segundo informações da SEAPA-GO (2020b), 70.034 estabelecimentos rurais 

criaram suínos no ano de 2019, espalhados por 246 municípios goianos (SEAPA-GO, 2020b).  

 

Figura 17: Efetivo do rebanho suíno (cabeças), por regiões, do Estado de Goiás em 2019 

 

 
 

Fonte: Adaptado de pesquisa da pecuária municipal (PPM), IBGE (2020b) 

 

Os municípios goianos que possuíram o maior quantitativo de rebanho em 2019 foram: 

Rio Verde, com 765 mil cabeças, Jataí, com 66.800 cabeças e Montividiu, com 55 mil cabeças 

de suínos, todos localizados na região Sul do Estado (SEAPA-GO, 2020b). 

Sobre o comércio exterior, as exportações de carne suína no ano de 2019 renderam para 

o Estado de Goiás o equivalente a U$ 8.078.625,00, com uma quantidade exportada de 6.237 

toneladas (SEAPA-GO, 2020b). 

Assim como os outros Estados da região Centro-Oeste, a suinocultura de Goiás, de 

acordo com a SEAPA-GO (2020b), possui alguns pontos a seu favor, tais como: a 
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disponibilidade dos principais insumos produtivos (milho, soja e sorgo), utilização de alta 

tecnologia e reduzidos problemas logísticos e ambientais (SEAPA-GO, 2020a). 

Segundo o SEBRAE (2019), produzir suínos é, antes de tudo, transformar grãos em 

carne e boa parte da eficiência da atividade se inicia na capacidade de comprar os insumos a 

custos compatíveis com as margens da atividade. A compra de insumos é o principal fator em 

que o suinocultor pode garantir uma maior segurança na rentabilidade da atividade (SEBRAE, 

2019). Desta forma, compreender a realidade do mercado de grãos, assim como de que forma 

os preços desses grãos podem influenciar o preço de seu produto final é de fundamental 

importância para que a atividade suinícola se mantenha eficiente e sustentável 

economicamente.  



45 

 
 

 

   
 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para auxiliar na compreensão do tema foco desta dissertação, foi realizada uma pesquisa 

de natureza exploratória com procedimento bibliográfico, com vistas a conhecer os trabalhos 

científicos, publicados nos últimos dez anos, no âmbito nacional e internacional, que 

retratassem a dinâmica de transmissão de preços dos principais grãos da alimentação de suínos 

e do preço da carne porcina, por meio de uma revisão sistemática de literatura executada na 

plataforma de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES).  

De acordo com Filippi, Guarnieri e Cunha (2019), a revisão sistemática apresenta 

resultados com materiais críticos e de qualidade, ganhando importância e relevância em 

trabalhos científicos em diferentes áreas do conhecimento. Ademais, as revisões sistemáticas 

de literatura se distinguem das revisões de literatura tradicionais ou narrativas por possuir uma 

abordagem com buscas mais rigorosas e bem definidas (CRONIN; RYAN; COUGHLAN, 

2008). 

A partir da delineação deste estado da arte, pretende-se esboçar uma metodologia 

cientifica, em consonância com o objetivo desta dissertação, com a finalidade de colaborar, 

satisfatoriamente, com o panorama acadêmico-científico. 

O procedimento adotado para a realização da revisão de literatura foi embasado no 

protocolo de Cronin, Ryan e Coughlan (2008), o qual apresenta cinco etapas. A primeira etapa 

foi a formulação da questão norteadora do procedimento de pesquisa de trabalhos científicos, 

sendo definida da seguinte maneira: De que forma trabalhos científicos abordam as relações de 

transmissibilidade de preços nos mercados de carne suína, milho, soja ou sorgo?  

Passando para a etapa seguinte do protocolo, foi estabelecido os critérios de inclusão e 

exclusão, ao qual foi definido que seriam selecionados artigos científicos revisados por pares, 

escritos em língua portuguesa ou em língua inglesa, publicados de janeiro de 2010 a janeiro de 

2020, vinculados a base de dados da CAPES que mantém ligação com portais de periódicos 

nacionais e internacionais. As diretrizes de pesquisa, com uso de operadores booleanos no 

campo de pesquisa do título ou presença em todo texto, foram ajustadas para cada um dos 

produtos, conforme apresentado na tabela 1. 
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Tabela 1: Diretrizes de pesquisa com palavras-chave para a carne suína, milho, soja e 

sorgo  

Carne suína 

1. Título que contenha a palavra: suíno OR carne suína OR suinícola 

AND preço*, para pesquisa em português;  

2. Presença em todo resumo das palavras: (transmissão de preços) OR 

(modelo de séries temporais) OR cointegração OR (modelo de 

causalidade) OR correlação OR regressão OR assimetria, para 

pesquisa em português; 

3. Título que contenha a palavra: pork AND price*, para pesquisa em 

inglês; 

4. Presença em todo resumo das palavras: (price* transmission) OR 

(time serie* model) OR stationarity OR cointegration OR 

(causality model) OR correlation OR regression OR asymmetry, 

para pesquisa em inglês. 

Milho 

1. Título que contenha a palavra: milho AND preço*, para pesquisa 

em português;  

2. Presença em todo resumo das palavras: (transmissão de preços) OR 

(modelo de séries temporais) OR cointegração OR (modelo de 

causalidade) OR correlação OR regressão OR assimetria, para 

pesquisa em português; 

3. Título que contenha a palavra: corn AND price*, para pesquisa em 

inglês; 

4. Presença em todo resumo das palavras: (price* transmission) OR 

(time serie* model) OR stationarity OR cointegration OR 

(causality model) OR correlation OR regression OR asymmetry, 

para pesquisa em inglês. 

Soja 

1. Título que contenha a palavra: soja e preço*, para pesquisa em 

português;  

2. Presença em todo resumo das palavras: (transmissão de preço*) OR 

(modelo de séries temporais) OR estacionariedade OR cointegração 

OR causalidade OR correlação OR regressão OR assimetria, para 

pesquisa em português. 

3. Título que contenha a palavra: soybean* AND price*, para pesquisa 

em inglês; 

4. Presença em todo resumo das palavras: (price* transmission) OR 

(time serie* model) OR stationarity OR cointegration OR 

(causality model) OR correlation OR regression OR asymmetry, 

para pesquisa em inglês. 

Sorgo 

1. Título que contenha a palavra: sorgo AND preço*, para pesquisa 

em português;  

2. Presença em todo resumo das palavras: (transmissão de preço*) OR 

(modelo de séries temporais) OR estacionariedade OR cointegração 

OR causalidade OR correlação OR regressão OR assimetria, para 

pesquisa em português; 

3. Título que contenha a palavra: sorghum AND price*, para pesquisa 

em inglês; 
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4. Presença em todo resumo das palavras: (price* transmission) OR 

(time serie* model) OR stationarity OR cointegration OR 

(causality model) OR correlation OR regression OR asymmetry, 

para pesquisa em inglês. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A terceira etapa realizada, com base no protocolo de Cronin, Ryan e Coughlan (2008), 

foi a definição da seleção e do acesso à literatura, que aconteceu por meio da busca avançada 

na base de dados selecionada, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos 

e filtragem através dos títulos, palavras-chaves e resumos dos trabalhos. Feito isso, foi possível 

avaliar a qualidade da literatura incluída na revisão, que se deu pela leitura previa dos trabalhos 

selecionados na etapa anterior para verificar se trariam informações pertinentes que se 

enquadrassem nos parâmetros desta pesquisa bibliográfica. Por fim, a análise, síntese e 

disseminação dos resultados foi realizada por meio de uma análise criteriosa dos textos 

selecionados na quarta etapa, através da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), que 

consiste em: 

 

(...) um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. (...) A intenção da 

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não) (BARDIN, 1977, p. 38). 

 

Dessa forma, passou-se, então, para a construção do conjunto demonstrativo dos 

resultados da revisão de literatura, resultantes de sistematização pelos critérios, aqui, adotados. 

 

 

3.1 ARTIGOS CIENTÍFICOS VOLTADOS À TEMÁTICA: ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO DE PREÇOS PARA A CARNE SUÍNA, MILHO, SOJA OU SORGO 

 

 

Quando realizada filtragem inicial por título e resumo, 31 (trinta e um) artigos 

aparentaram ser explicitamente relacionados ao escopo desta pesquisa. Entretanto, 4 (quatro) 

trabalhos não foram pré-selecionados para leitura, pois a integra do texto não estava disponível 

para acesso público. Dessa forma, 27 (vinte e sete) artigos selecionados passaram por uma 
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leitura prévia. Desses, 6 (seis) artigos não continham informações que se enquadravam no 

conceito proposto, restando, dessa forma, 21 (vinte e um) artigos para apresentação. 

É importante destacar, neste momento, que não foram encontrados, com esta revisão 

sistemática de literatura, artigos científicos nacionais ou internacionais que envolvessem 

diretamente a relação entre os preços do milho, da soja e do sorgo no preço da carne suína, 

ficando demonstrado o grau de originalidade do referido estudo. 

A sistematização adotada que retrata os artigos relacionados ao tema desta pesquisa foi 

definida pela apresentação do ano de publicação do estudo, do autor do trabalho, do título, do 

objetivo, da metodologia e dos resultados destacados em cada um dos artigos selecionados. 

Ademais, com vistas a melhorar a compreensão sobre os resultados obtidos, a apresentação dos 

resultados foi feita, para cada um dos produtos agropecuários, de forma individualizada, 

conforme se verifica na tabela 2, que segue. 

 

Tabela 2: Apresentação dos artigos voltados à análise do comportamento de preços da 

carne suína, milho, soja e sorgo 

CARNE SUÍNA 

Ano e Autor Título do artigo Objetivo e Metodologia Resultado 

Patias et al. 

(2019) 

Uma cadeia 

produtiva mais 

integrada? A 

utilização do hedge 

dinâmico na 

oscilação dos preços 

diários da cadeia 

produtiva da carne 

suína 

Verificar se o modelo GARCH‑DCC 

contribui, de forma eficiente, com os 

ajustes de preços diários pagos ao 

produtor e ao varejo na cadeia produtiva 

da carne suína em comparação com o 

modelo de regressão linear. No período 

de 03/01/2011 a 27/08/2015, sendo 

extraídas 1.156 observações. 

A estratégia de hedge 

pelo modelo GARCH-

DCC apresentou 

melhor desempenho 

quando comparado com 

a Regressão Linear para 

redução das oscilações 

do mercado. 

Rudinskaya 

(2019) 

Asymmetric price 

transmission 

analysis in the 

Czech pork market 

Verificar as características na relação de 

preços pagos entre produtores, 

processadores e o varejo no mercado de 

suínos da República Tcheca. O artigo 

emprega os modelos de pré-

cointegração, cointegração e os 

coeficientes de elasticidade para testar a 

assimetria no preço da carne de porco 

entre os elos da cadeia, abrangendo o 

período de janeiro de 2006 a setembro 

de 2017. 

A curto prazo, os 

processadores e o 

varejo responderam de 

maneira diferente ao 

aumento e diminuição 

do preço ao produtor. 

Além disso, a 

evidências de diferentes 

velocidades de ajuste a 

longo prazo e assimetria 

na relação processador-

varejo. 

Assefa et al. 

(2017) 

Price and volatility 

transmission and 

market power in the 

German fresh pork 

supply chain 

Investigar a relação entre a transmissão 

da volatilidade dos preços e o poder de 

mercado na cadeia de suínos da 

Alemanha, utilizando dados mensais de 

preços de produtores, matadouros e 

varejo no período de 2000 a 2011. Foi 

O poder de mercado do 

varejo limita os dois 

tipos de transmissão. 

Sugeriu-se a adoção de 

medidas políticas 

indutoras da 
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utilizado os modelos de correção de 

erros vetoriais e de regressões de 

mínimos quadrados para analisar a 

transmissão e a volatilidade dos preços. 

concorrência, com 

medidas de apoio ao 

gerenciamento de risco 

de preços dos atores 

Dong e Zhang 

(2017) 

Asymmetric price 

transmission in the 

Chinese pork and 

pig market 

Analisar a transmissão de preços no 

mercado suíno chinês (30 províncias 

estudadas) entre 1994 e 2016. Uso de 

modelos lineares autorregressivos 

(TARs), correção de erros e dinâmica de 

curto prazo para cálculo da assimetria e, 

também, modelo de média móvel 

autorregressiva. 

Uma transmissão 

simétrica de preços 

entre os preços de 

suínos foi identificada 

no período de junho de 

1994 a junho de 2007. 

Já de julho de 2007 a 

junho de 2016 foi 

encontrada uma 

resposta assimétrica. 

Kuiper e Lansink 

(2013) 

Asymmetric price 

transmission in food 

supply chains: 

impulse response 

analysis by local 

projections applied 

to U.S.A. broiler 

and pork prices 

Verificar o uso do método de projeções  

Jord`a (2005) nas cadeias de carne de 

porco e de frango dos EUA, no período 

de janeiro de 1990 até dezembro de 

2011. Os modelos utilizados foram o 

VAR (de ordem quatro, selecionado 

pelo critério Akaike) e o de Jord`a 

(2005) para cálculo de assimetria, pelo 

qual respostas de impulso não-

lineares/assimétricas podem ser 

calculadas sem a necessidade de 

especificar e estimar o sistema dinâmico 

não-linear/assimétrico subjacente. 

Ficou demonstrada a 

conveniência do 

método, revelando que 

na cadeia de suínos a 

transmissão assimétrica 

de preços permite que 

os varejistas aumentem 

sua margem em relação 

aos produtores, 

enquanto que no setor 

de frangos, os varejistas 

enfrentam quedas e 

aumentos temporários 

em suas margens. 

MILHO 

Ano e Autor Título do artigo Objetivo e Metodologia Resultado 

Gardebroek e 

Hernandez (2019) 

Do energy prices 

stimulate food price 

volatility? 

Examining volatility 

transmission 

between US oil, 

ethanol and corn 

markets 

Examinar a transmissão da volatilidade 

nos preços do petróleo, etanol e milho 

nos Estados Unidos entre 1997 e 2011, 

seguindo uma abordagem GARCH 

multivariada (MGARCH) para avaliar o 

nível de interdependência e a dinâmica 

da volatilidade nesses mercados. 

Indica uma maior 

interação entre os 

mercados de etanol e 

milho, depois de 2006. 

Não foi encontrado 

efeitos de volatilidade 

do petróleo para milho. 

Eissa e Refai 

(2019) 

Modelling the 

symmetric and 

asymmetric 

relationships 

between oil prices 

and those of corn, 

barley, and 

rapeseed oil 

Investigar as ligações dinâmicas entre 

os preços do petróleo e as commodities 

agrícolas, no período de janeiro de 1990 

a dezembro de 2018, com dados do 

FMI. Foi utilizado modelos lineares e 

não-lineares ARDL e NARDL, bem 

como, testes ARCH e LM para verificar 

a autocorrelação dos resíduos e o 

ajustamento do modelo. 

Os preços respondem 

rápido e fortemente às 

quedas cíclicas dos 

preços do petróleo no 

curto prazo, mas se 

ajustam totalmente ao 

novo equilíbrio quando 

o processo é de longo 

prazo. 

Saghaian et al. 

(2018) 

Asymmetric price 

volatility 

transmission 

between U.S. 

biofuel, corn, and 

oil markets 

Investigar spillovers na volatilidade 

assimétrica dos preços do petróleo, 

milho e etanol, usando uma abordagem 

BEKK-multivariado-GARCH. Os 

dados diários, semanais e mensais 

foram coletados de 1º de janeiro de 2007 

a 19 de novembro de 2015. 

Foi constatado a 

existência de 

transmissão de 

volatilidade assimétrica 

entre os preços do 

milho e do etanol.  
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Mattos e Silveira 

(2018) 

The expansion of the 

Brazilian winter 

corn crop and its 

impact on price 

transmission 

Analisar o impacto do crescimento da 

safra brasileira de milho de inverno na 

dinâmica dos preços domésticos 

brasileiros e internacionais, bem como 

os preços spot e futuros no Brasil. 

Foram utilizados  dados de preços 

diários de milho à vista (Mogiana e Rio 

Verde) e de futuros 

(BM&FBOVESPA), no período de 

junho de 1995 a junho de 2017 com 

5.416 observações. Os modelos foram 

ADF, Phillips–Perron, cointegração de 

Engle-Granger, VECM e teste Bai–

Perron.  

Foi encontrado 

evidências de uma 

relação de longo prazo 

entre os preços 

brasileiros e norte-

americanos. O mercado 

futuro brasileiro 

desenvolveu um papel 

mais dominante na 

relação entre preços à 

vista e futuros no 

mercado interno de 

milho. 

Dutta et al. 

(2018) 

Does corn market 

uncertainty impact 

the US ethanol 

prices? 

Examinar o efeito do mercado de milho 

nas mudanças de preço do etanol 

americano, aplicando o modelo de 

GARCH-jump. O período analisado foi 

de 2 de junho de 2011 a 31 de agosto de 

2016. 

As mudanças nos 

preços do etanol nos 

EUA reagem 

positivamente aos 

choques da volatilidade 

do mercado de milho. 

Etienne et al. 

(2016) 

Price and volatility 

transmissions 

between natural 

gas, fertilizer, and 

corn markets 

Investigar a transmissão de preços entre 

os mercados americanos de gás natural, 

fertilizantes (amônia) e milho, no 

período de janeiro de 1994 a dezembro 

de 2014. Foram utilizados o modelo de 

correção de erros vetoriais para a 

equação média condicional e um 

modelo heterocedástico autorregressivo 

multivariado para a equação da 

volatilidade condicional, ou seja, os 

modelos VECM-MGARCH e BEKK. 

Não há apenas uma 

relação positiva entre os 

preços do milho e da 

amônia no curto prazo. 

Além disso, a 

volatilidade 

condicional defasada 

dos preços da amônia 

afeta positivamente a 

volatilidade do mercado 

de milho e vice-versa. 

Costa Junior et al. 

(2016) 

Elasticidades de 

transmissão espacial 

de preço do milho 

no Brasil: um estudo 

para o Mato Grosso 

Analisar o processo de transmissão de 

preços entre as áreas produtoras de 

milho no Mato Grosso e o mercado 

externo. O período de análise é de 

janeiro de 2009 a abril de 2015. Para tal, 

o quadro teórico da Lei do Preço Único 

(LOP) foi utilizado e a metodologia 

baseou-se no teste de causalidade de 

Granger e VECM. 

A comparação entre as 

áreas de produção em 

MT mostrou que existe 

uma relação de 

cointegração entre 

todas as praças 

analisadas, indicando 

um mercado de milho 

integrado no Estado. 

SOJA 

Ano e Autor Título do artigo Objetivo e Metodologia Resultado 

Zhang et al. 

(2018) 

Prediction of 

soybean price in 

China using QR 

RBF neural network 

model 

Prever o preço da soja na China, com 

dados de janeiro de 2010 a dezembro de 

2015, utilizando modelo QR-RBF. O 

novo modelo possui duas 

características: (1) usa modelos de 

regressão quantílica para descrever a 

distribuição da faixa de preço da soja; e 

(2) usa redes neurais RBF para 

aproximar o componente não linear do 

preço da soja. 

Indica que  o modelo 

proposto é eficaz. Além 

disso, os resultados 

sugerem que os fatores 

que influenciam o preço 

da soja variam em 

diferentes níveis de 

preços. 

Santos, Dallemole 

e Manso 

(2017) 

Análise da 

transmissão de 

preços nos 

Analisar a transmissão de preços entre 

os mercados de boi gordo, milho e soja 

em Mato Grosso, Brasil, no período 

Apontou a existência de 

relação de longo prazo 

entre os preços nos 
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mercados de boi 

gordo, soja e milho 

de Mato Grosso 

entre janeiro/2012 e dezembro/2015, 

utilizando ferramentas de séries 

temporais. Foram realizados testes 

ADF, Cointegração de Johansen, 

VECM, decomposição da variância dos 

erros e impulso resposta. 

mercados físicos do boi 

gordo, da soja e do 

milho em Mato Grosso. 

Colle e Alvim 

(2016) 

Relações de troca, 

quebra estrutural e 

causalidade de 

Granger entre 

preços pagos e 

recebidos: uma 

análise dos preços 

de soja, de milho, de 

insumos agrícolas e 

de máquinas no Rio 

Grande do Sul de 

1986 a 2013 

Compreender o comportamento dos 

preços do milho e da soja no Rio Grande 

do Sul (RS), analisando as relações 

entre os termos de troca, quebra 

estrutural e a causalidade de Granger 

para os preços recebidos e os preços 

pagos pelos produtores, de fevereiro de 

1986 a agosto de 2013. Foi utilizado 

VAR, identificando as relações de 

causalidade e a permanência de choques 

a partir das funções impulso resposta. 

Os preços da soja têm 

papel fundamental para 

explicar as variações 

nos preços de milho, de 

fertilizantes, de tratores 

e de colheitadeiras no 

RS.  

 

Frascaroli et al. 

(2016) 

Restrictions for 

biodiesel markets 

growth: an analysis 

of transaction costs 

and price 

transmissions of 

soybeans from the 

US to Brazil 

Analisar a transmissão de preços, no 

período de augusto de 2007 a novembro 

de 2015, de commodities de soja. E 

capturar a presença de custos de 

transação nos mercados de soja a partir 

de uma perspectiva dinâmica na 

presença da Lei do Preço Único (LOP). 

Foram estimados testes estatísticos e 

modelos de correção de erros vetoriais 

(VEC e TVEC). 

A longo prazo, os 

preços da soja e do 

farelo de soja em Passo 

Fundo e Rondonópolis 

tendem a acompanhar 

as mudanças no preço 

das commodities no 

CBOT.  E que o preço 

do óleo de soja é 

protegido. 

Haile, Kalkuhl e 

Von Braun (2015) 

Worldwide acreage 

and yield response 

to international 

price change and 

volatility: a 

dynamic panel data 

analysis for wheat, 

rice, soybeans and 

corn 

 

Avaliar como os produtores globais de 

commodities agrícolas alocam terras de 

cultivo e como suas decisões de 

produção são afetadas pelas mudanças 

nos níveis de preços. São utilizados 

dados de 1961–2010 empregados a um 

novo modelo multivariado 

sazonalmente, específico para o 

calendário de culturas, desenvolvido 

recentemente, com alterações de preços 

e volatilidade de preços aplicados. 

A volatilidade dos 

preços dos produtos tem 

correlações negativas 

com a oferta de 

culturas, implicando 

que os agricultores 

transferem terras,  

outros insumos e 

investimentos na 

produção  de culturas 

com preços menos 

voláteis. 

Singerman, Lence 

e Kimble-Evans 

(2013) 

How related are the 

prices of organic 

and conventional 

soybean and corn? 

Investigar a relação existente entre os 

preços da soja e do milho (orgânico e 

convencional) nos principais mercados 

dos EUA, no período de outubro de 

2004 e julho de 2009. Os modelos 

utilizados foram ARCHs, aliado ao 

método de Monte Carlo. 

Não existe uma relação 

de longo prazo entre os 

preços orgânicos e 

convencionais, 

implicando que a 

determinação do preço 

do milho e da soja 

orgânicos é 

independente das 

culturas convencionais. 

Ubilava (2011) Modeling 

nonlinearities in the 

U.S. soybean-to-

corn price ratio: a 

smooth transition 

autoregression 

approach 

Investigar a dinâmica não-linear da 

razão do preço da soja para o milho, em 

território americano, aplicando a 

estrutura de modelagem STAR à taxa de 

preço da soja para milho, derivada dos 

preços futuros mensais de milho e soja 

de 1976 a 2010. 

Demonstra dinâmica 

não linear, resultando 

em assimetrias no ajuste 

ao equilíbrio de longo 

prazo da relação preço 

da soja / milho. 
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SORGO 

Ano e Autor Título do artigo Objetivo e Metodologia Resultado 

Abu (2015) Long run 

relationship 

between sorghum 

yield, rainfall and 

producer price in 

Nigeria 

Investigar a relação entre produção de 

sorgo, chuvas e preços ao produtor na 

Nigéria por um período de 40 anos 

(1970-2010). As propriedades de 

estacionariedade dos dados foram 

testadas usando o teste ADF. O teste de 

cointegração de Johansen e o modelo de 

correção de erros vetoriais (VECM) 

foram aplicados para testar a relação de 

longo prazo entre as variáveis e a 

estabilidade do equilíbrio de longo 

prazo. 

Existência de uma 

relação de longo prazo 

entre as variáveis 

examinadas.  

Sassi (2013) Impact of climate 

change and 

international prices 

uncertainty on the 

Sudanese sorghum 

market: a stochastic 

approach 

Simular o preço do sorgo sudanês 

relacionado com a probabilidade de 

ocorrência de precipitação climática em 

diferentes cenários e um contexto de 

incerteza nos mercados internacionais. 

Foram utilizados os modelos 

paramétrico e estocástico. 

Indica um aumento 

esperado no preço do 

sorgo devido a um alto 

nível de incerteza na 

precipitação e no preço 

do mercado 

internacional. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por meio da sistematização de literatura, observou-se que para as commodities milho e 

soja tem-se um maior número de estudos científicos publicados (em forma de artigos) 

relacionados com a temática de transmissão de preços. Foi verificado, também, para o sorgo, 

um déficit de pesquisas sobre transmissão de preços que envolvam a cadeia do próprio produto 

ou a relação dele em complexos agroindustriais, isto é, comparado com o número de pesquisas 

dos demais produtos que fazem parte do presente estudo. Já no que se refere à carne suína, 

verificou-se uma maior predisposição dos autores para o estudo da transmissão de preços sobre 

os canais de comercialização dentro da cadeia, ou verticalizada na relação entre produtor, 

processador-indústria e varejo. Esse foco na análise do processo de comercialização produtor-

varejo foi identificado em, aproximadamente, 85% dos artigos desta revisão sistemática, com 

destaque para o fato de todos os estudos em língua portuguesa possuírem essa característica 

analítica. 

Ademais, foram encontrados alguns estudos que trabalharam com a questão de 

transmissão de preços envolvendo, em conjunto, as cadeias do milho e da soja, com foco na 

influência dos preços desses produtos nos mercados de biocombustíveis, entre os quais se 

destacam os trabalhos de Etienne et al. (2016); Frascaroli, Silva e Sousa (2016); Dutta et al. 

(2018); Saghaian et al. (2018); Eissa e Refai (2019); Gardebroek e Hernandez (2019). 
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É importante ressaltar no processo de revisão, os estudos de Ubilava (2011) e Santos, 

Dallemole e Manso (2017), pois na sistematização de literatura, foram os que focalizaram na 

influência dos preços de determinadas commodities nos preços de outros produtos 

agropecuários, o que corrobora a proposta da presente dissertação. Ubilava (2011) fez uma 

análise sobre a relação existente do preço da soja para o milho, derivada dos preços futuros 

mensais no mercado americano e empregou o modelo Smooth Transition Autoregressive 

(STAR) para verificar assimetrias nessa relação. Já Santos, Dallemole e Manso (2017) 

investigaram a transmissão de preços entre os mercados de boi gordo, milho e soja em Mato 

Grosso, utilizando os testes Argumented Dick-Fuller (ADF), o modelo de Cointegração de 

Johansen, Vector Error Correction Model (VECM), decomposição da variância dos erros e 

impulso resposta. 

Notou-se, também, que grande parte dos trabalhos utilizaram, como ferramenta 

metodológica de análise, os testes econométricos VECM e as ramificações da família da 

modelagem Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) para avaliar o nível de 

interdependência e a dinâmica da volatilidade em cada um dos mercados estudados, 

respectivamente. Ainda neste aspecto da metodologia adotada nos artigos, vale destacar o 

estudo de Dong e Zhang (2017) que utilizaram modelos lineares autorregressivos (TARs), como 

Self-Exciting Threshold Autoregressive (SETAR), Exponential Generalized Threshold 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ETARCH) e Momentum Threshold (M-TAR) 

para verificar qualquer incidência e causas de transmissão de preços assimétrica no mercado de 

suínos chinês. 

Dentre os aspectos que mais chamaram a atenção com a realização desta pesquisa 

sistematizada foi a baixa utilização, pelos autores, de modelos que buscam incorporar aspectos 

assimétricos pela divisão do limiar de correção de erros em diferentes vetores para choques 

positivos e negativos. Apesar da abordagem threshold ser considerada, em muitos aspectos 

econométricos, mais robusta do que os modelos de Engle-Granger, vetoriais autorregressivos 

(incluindo os com correção de erros) e os heterocedásticos para análises de séries de preços 

agropecuários, como exposto por Enders e Siklos (2001), apenas Dong e Zhang (2017) 

definiram por essa técnica econométrica de análise. 

Desta forma, uma nova fronteira de pesquisa para o campo da transmissão de preços em 

mercados agropecuários pode ser a investigação da relação existente entre preços de produtos 

agrícolas pertencentes a um mesmo complexo agroindustrial, por exemplo: relação entre os 
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preços de insumos e o produto final. Outras contribuições, que abrem horizontes para o 

desenvolvimento de novos trabalhos na área do agronegócio perpassem pela aplicação de 

técnicas econométricas, como: redes neurais ou os da família threshold. A utilização de tais 

modelos voltados, especificamente, na análise entre cadeias ou intra complexos agroindústrias, 

com foco em preços pagos ao produtor, podem ser considerados convenientes para pesquisas 

ligadas à economia agrícola e a gestão do agronegócio. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

As pesquisas científicas seguem necessariamente algum critério de classificação, 

conforme asseverado por Viana (2001). Para o autor , uma pesquisa científica seria um processo 

de investigação que pretende analisar a existência de relações entre fatos, fenômenos, situações 

ou coisas (VIANA, 2001). Segundo Lakatos e Marconi (2010) em uma pesquisa deve-se utilizar 

o método científico, sendo necessário observar alguns parâmetros, como: a definição e a 

delimitação de um problema, a formulação da hipótese, a obtenção dos dados, a análise e 

interpretação dos resultados e, por último, a aceitação ou rejeição da hipótese sugerida 

(LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Sendo assim, este estudo foi pautado nos parâmetros correspondentes a uma pesquisa 

quantitativa que, conforme Fonseca (2002), se centra na objetividade, compreendendo uma 

análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. Desta 

maneira, a pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de 

um fenômeno e as relações entre variáveis (FONSECA, 2002).  

O presente trabalho utiliza dados secundários, observando-se os critérios para a 

avaliação da qualidade dos mesmos, citados por Malhotra (2004): confiabilidade, especificação, 

precisão, atualidade, objetivo e natureza. O conceito de dado secundário adotado se refere ao 

especificado por Malhotra (2004), para o qual consiste em dados coletados para fins diferentes 

do problema em pauta.  

A determinação dos Estados brasileiros que serviriam como base de análise para a 

realização deste estudo foi pautada no critério de destaque produtivo em cada uma das três 

principais regiões produtoras de suínos no Brasil no ano de 2019. Conforme apresentado no 

panorama setorial do setor suinícola, esse ranking brasileiro é encabeçado pela região Sul do 

país, seguido pela região Sudeste e pela região Centro-Oeste. 

Contudo, os Estados de Santa Catarina e Mato Grosso que seriam os destaques em 

volume de produção regionais não possuíam disponíveis, de forma pública e confiável, todas 

as séries de preços necessárias para a realização do referido estudo. Optou-se, então, por 

recorrer a segunda posição de destaque produtivo de suínos nas regiões Sul e Centro-Oeste, 

desde que esses tivessem disponíveis as séries temporais de preços necessárias (milho, soja, 

sorgo e suíno vivo) para a adequada execução do estudo. Sendo assim, os Estados elencados 
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para análise foram: Goiás, representando a região Centro-Oeste; Minas Gerais, representante 

da região Sudeste e Paraná, pela região Sul. 

Ademais, é importante destacar que os municípios de Toledo (PR) com 1,2 milhão de 

suínos, Rio Verde (GO) com 700 mil suínos e Uberlândia (MG) com 624.500 suínos se 

destacaram em 2019 no ranking de municípios com maiores efetivos da suinicultura brasileira, 

conforme menção no panorama setorial do segmento. 

Além disso, afim de atingir o objetivo central desta pesquisa que envolve a influência 

dos preços do milho, da soja e do sorgo no preço da carne suína goiana, mineira e paranaense, 

foram utilizadas 12 séries econômicas com dados semanais. O período analisado foi de 4 de 

janeiro de 2016 a 03 de julho de 2020, compreendendo 235 observações, para cada série 

selecionada. Nesse sentido, esclarece-se que o período temporal estabelecido, bem como sua 

frequência, baseou-se na disponibilidade desses dados nos bancos informacionais públicos, o 

que corrobora os critérios de avaliação definidos por Malhotra (2004). 

Sendo assim, as informações sobre os preços médios pagos, à vista, aos produtores de 

milho e soja em grãos, saca de 60 quilos, dos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná 

foram obtidas no website da CONAB. No que tange a série de preços médios do sorgo granífero 

em grão, saca de 60 quilos, do Estado de Goiás e de Minas Gerais, essa foi sistematizada com 

dados disponibilizados, também, no portal de preços agrícolas da CONAB. Porém, a série de 

preços médios do sorgo granífero em grão, saca de 60 quilos, do Estado do Paraná foi 

disponibilizada pelo Departamento de Economia Rural (DERAL) da SEAB-PR. E, por fim, a 

série de preços médios pagos ao produtor por quilo do suíno vivo pronto para abate (animal 

terminado, macho ou fêmea, entre 80 e 120 quilos) do Estado de Goiás foi disponibilizada pela 

Associação Goiana de Suinocultores (AGS) e as séries de preços médios pagos ao produtor por 

quilo do suíno vivo pronto para abate (animal terminado, macho ou fêmea, entre 80 e 120 

quilos) dos Estados de Minas Gerais e do Paraná foram obtidas no website da CONAB.  

As variáveis utilizadas nesta pesquisa foram os preços médios pagos aos produtores 

goianos, mineiros e paranaenses de milho (Price_Milho_GO; Price_Milho_MG e 

Price_Milho_PR), soja (Price_Soja_GO; Price_Soja_MG e Price_Soja_PR), sorgo 

(Price_Sorgo_GO; Price_Sorgo_MG e Price_Sorgo_PR) e suíno vivo (Price_Suino_GO; 

Price_Suino_MG e Price_Suino_PR), sendo as últimas classificadas como variáveis 

dependentes. 



57 

 
 

 

   
 

Os dados coletados foram analisados mediante a utilização de ferramentas estatísticas 

específicas para que se fosse atingido os objetivos propostos, baseadas em análises de regressão 

e pelo cruzamento de dados de séries temporais. De acordo com Gil (2007), a utilização de 

procedimentos estatísticos determina-se, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de 

determinada conclusão e a margem de erro de um valor obtido. O software utilizado para a 

realização dos testes econométricos foi o Eviews 11 - Student Version, programa especializado 

em análise de séries temporais.  

Tendo em vista que o objetivo geral desta pesquisa consiste em verificar como se dá a 

transmissão de preços em diferentes produtos agropecuários, mais especificamente, sobre a 

influência dos preços dos principais grãos da alimentação de suínos no preço da carne porcina, 

o trabalho seguiu as seguintes etapas metodológicas: i) Levantamento das séries temporais de 

preços para cada um dos produtos que são objetos de estudo; ii) Análise de estatísticas 

preliminares: análise gráfica, exame das estatísticas descritivas e análise de correlação linear; 

iii) Verificação da existência ou não de estacionariedade mediante hipótese de existência de 

raiz unitária, tendo como base o teste ADF; iv) Análise da cointegração, sobre as regressões 

das séries, defasadas em nível e em primeira diferença, e de seus resíduos, para avaliação dos 

efeitos de longo prazo pelo uso do modelo de cointegração de Engle-Granger e dos modelos 

TAR e M-TAR; v) Averiguação do comportamento no curto prazo e o ajustamento dos preços 

para o equilíbrio, com estimação dos modelo ECM, TAR e M-TAR; vi) Apuração de presença 

ou não de assimetrias entre as séries de preços estudadas, com uso dos modelos TAR e M-TAR; 

vii) Identificação da direção de causalidade no sentido de Granger, por meio do teste de 

causalidade de Granger emparelhada. 

A especificação de cada um dos testes econométricos utilizados no decorrer da execução 

da etapa metodológica, bem como a justificativa pela definição de uso de tais testes estão 

descritas nas próximas sessões deste capítulo. 

 

 

4.1 TESTE DE ESTACIONARIEDADE 

 

 

Identificar a ordem de integração de uma série constitui um passo introdutório 

fundamental em qualquer estudo econométrico com séries temporais, na medida em que as 
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séries podem não ser estacionárias, mas pode-se existir uma combinação linear entre elas que 

o seja, como asseverado por Asteriou (2011). Grande parte das séries econômicas não 

aparentam ser estacionárias, sendo necessário transformá-las para que assim se tornem 

(ASTERIOU, 2011). 

Margarido e Anefalos (1999, p. 21) explicam que “ (...) a ordem de integração de uma 

variável representa o número de vezes que uma série necessita ser diferenciada para se tornar 

estacionária”. Assim, quando uma variável é integrada de ordem 1, ela deve apresentar uma 

diferença para ser estacionária (MARGARIDO; ANEFALOS, 1999). A diferença aplicada na 

série original possibilita, segundo  Margarido e Medeiros Júnior (2006), deixar a série 

estacionária, ou seja, provoca a estabilização da variância e remove a tendência sob a série 

original. A adição de defasagens na série original permite que os resíduos não apresentem 

autocorrelação e, para determinar as defasagens necessárias, são utilizados alguns critérios de 

informação, tais como o Critério de Akaike (AIC)4 ou de Schwartz (SBC)5 (MARGARIDO; 

MEDEIROS JUNIOR, 2006). 

Assim sendo, é caracterizado como uma série temporal estacionária aquela que flutua 

em torno de uma mesma média (BUENO, 2011). Para Bueno (2011), quando a série tem uma 

tendência, se diz que ela é não estacionária, sendo que esta tendência pode ser determinística 

ou estocástica. A tendência determinística se refere à série que flutua em torno de uma tendência 

temporal, em contrapartida, a séria não estacionária com tendência estocástica, movimenta-se 

em torno de médias flutuantes (BUENO, 2011). 

Uma série temporal 𝑌𝑡 é considerada estacionária se 𝑌𝑡 permanecer constante para todos 

os t e caso Cov (𝑌𝑡, 𝑌𝑡+ k) for constante para todos os t, bem como, se todos os k forem iguais 

a 0, ou se sua média, variância e covariâncias6 permanecerem constantes ao longo do tempo 

(ASTERIOU, 2011). Portanto, para o autor, a estacionariedade é importante porque, se a série 

é não estacionária todos os resultados típicos da análise de regressão clássica são inválidos. 

 
4 O Critério de Informação de Akaike (AIC) admite a existência de um modelo “real” que descreve os dados que é 

desconhecido, e tenta escolher dentre um grupo de modelos avaliados, o que minimiza a divergência de Kullback-

Leibler (K-L) (HARRIS, 1995). Esta divergência está relacionada à informação perdida por se usar um modelo 

aproximado e não o “real” (HARRIS, 1995). 
5 O Critério Bayesiano de Schwarz (SBC) tem como pressuposto a existência de um “modelo verdadeiro” que 

descreve a relação entre a variável dependente e as diversas variáveis explanatórias entre os diversos modelos sob 

seleção (HARRIS, 1995). Assim, o critério é definido como a estatística que maximiza a probabilidade de se 

identificar o verdadeiro modelo dentre os avaliados (HARRIS, 1995). 
6 A covariância é definida em termos de valores defasados (lagged), denominada de autocovariância, e mede o 

grau de variação de segunda ordem (segundo momento) entre dois elementos em dois tempos diferentes (HARRIS, 

1995). 
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Desta forma, regressões com séries não estacionárias podem não ter significado e, portanto, são 

chamadas de espúrias (ASTERIOU, 2011). 

Segundo Bueno (2011), os choques em séries temporais estacionárias são 

necessariamente temporários, com o tempo os efeitos dos choques se dissiparão e a série voltará 

ao seu nível médio de longo prazo. Assim, as previsões de longo prazo de uma série estacionária 

convergirão para a média incondicional da série (MARGARIDO; MEDEIROS JUNIOR, 

2006). 

Dickey e Fuller (1979, 1981) desenvolveram um procedimento formal para testar a não 

estacionariedade, sendo que se testar a não estacionariedade é equivalente a testar a existência 

de uma raiz unitária. Portanto, o teste proposto por Dickey e Fuller (1979, 1981) é baseado no 

modelo simples AR(1)7, constituindo: 

 

𝑌𝑡 =  𝜙 𝑌𝑡−1 +  𝑢𝑡            (1) 

 

Em que: 

t = 1,2..., n; 

𝑌0 = 0; 

𝜙 é um número real e seu estimador condicional à 𝑌𝑡 é estimado pelo método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO8); 

𝑢𝑡 é uma sequência de variáveis aleatórias independentes, possuindo distribuição normal com 

média 0 e variância σ2(𝑢𝑡 ~ 𝑁(0, σ2)). 

 

Esse teste se mostraria viesado quando a raiz é unitária (HOFFMANN, 2015), por esse 

motivo uma versão diferente e mais conveniente do teste pode ser obtida subtraindo 𝑌𝑡−1 de 

ambos os lados da equação 1, sendo: 

 

 

 
7 Uma função linear nos parâmetros com apenas uma defasagem (lag) e uma perturbação do tipo ruído branco 

estacionário (média zero, variância constante e não-autocorrelacionada), o resultado será um processo 

autorregressivo de primeira ordem - AR(1) (HARRIS, 1995). 
8 O Método dos Mínimos Quadrados, ou Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) ou OLS (do inglês Ordinary 

Least Squares) é uma técnica de otimização matemática que procura encontrar o melhor ajuste para um conjunto 

de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados, 

tais diferenças são chamadas resíduos (HARRIS, 1995). 
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𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = (𝜙 − 1)𝑌𝑡−1 +  𝑢𝑡 

∆𝑌𝑡 = (𝜙 − 1) 𝑌𝑡−1 +  𝑢𝑡 

∆𝑌𝑡 =  𝛾𝑌𝑡−1 +  𝑢𝑡           (2) 

 

Em que: ∆𝑌𝑡 =  𝑌𝑡 −  𝑌𝑡−1 e 𝛾 = (𝜙 − 1).  

 

Sendo assim, a hipótese nula é 𝐻𝑜: 𝛾 = 0 e a hipótese alternativa 𝐻1: 𝛾 < 1. Em que se 

𝛾 = 0, então 𝑌𝑡  e segue um modelo puro de passeio aleatório (HOFFMANN, 2015). 

Dickey e Fuller (1979) propuseram, ainda, duas equações de regressão alternativas que 

podem ser usadas para testar a presença de uma raiz unitária. O primeiro contém uma constante 

no processo aleatório, como na seguinte equação: 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛼ₒ +  𝛾𝑌𝑡−1 +  𝑢𝑡          (3) 

 

O segundo caso, segundo Dickey e Fuller (1979), é para se permitir uma tendência 

temporal não estocástica no modelo, obtido por meio da equação: 

 

∆𝑌𝑡 =  𝛼ₒ + 𝛼1𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 +  𝑢𝑡                 (4) 

 

O teste Dickey-Fuller (DF) para estacionariedade é o teste t normal no coeficiente da 

variável dependente defasada 𝑌𝑡−1 de um dos três modelos 2, 3 ou 4, sendo preciso, também, 

estimar por MQO os 𝛼ₒ e 𝛼1  (ASTERIOU, 2011). Esse teste, no entanto, segundo Asteriou 

(2011), não possui uma distribuição t convencional e, portanto, deve-se usar valores críticos 

especiais, originalmente calculados por Dickey e Fuller, mas tabulados por MacKinnon (1996).  

 

Tabela 3: Valores críticos para o teste Dickey-Fuller (DF) 

Modelo 1% 5% 10% 

Equação 2 -2.56 -1,94 -1,62 

Equação 3 -3.43 -2.86 -2,57 

Equação 4 -3.96 -3.41 -3.13 

Valores Críticos Padrão -2.33 -1.65 -1,28 

Fonte: Adaptado de MacKinnon (1996). 
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Em cada caso exposto acima, Gujarati e Porter (2011) afirmam que as hipóteses podem 

ser descritas como 𝐻0: δ = 0. Em relação aos valores críticos apresentados na tabela 3, 

Margarido e Anefalos (1999) afirmam que eles foram obtidos de forma direta, sem a 

necessidade de cálculos adicionais, pois levaram em consideração o número de variáveis 

regressoras e a presença ou ausência de constante e tendência. Em outras palavras, para 

Margarido e Anefalos (1999), os valores críticos tabelados por Mackinnon (1996) são mais 

precisos que os apresentados em Dickey e Fuller (1979, 1981). 

A estatística do teste DF é a estatística da variável dependente defasada, caso o valor 

estatístico DF for menor que o valor crítico, a hipótese nula de uma raiz unitária é rejeitada e 

conclui-se que 𝑌𝑡 é um processo estacionário (ASTERIOU, 2011). 

Como é improvável que o termo de erro seja ruído branco9, Dickey e Fuller (1981) 

estenderam seu procedimento de teste sugerindo uma versão aumentada, incluindo termos com 

atraso extra da variável dependente para eliminar a autocorrelação. A duração do atraso nesses 

termos extras é determinada pelo critério de informação de Akaike (AIC) ou pelo critério 

Schwartz Bayesian (SBC), o que for mais útil para embranquecer os resíduos (DICK; FULLER, 

1981). Após cada caso, como asseverado por Dickey e Fuller (1981), verifica-se se os resíduos 

da regressão ADF são autocorrelacionados ou não. 

Assim sendo, as três formas possíveis do teste ADF, conforme Dickey e Fuller (1981), 

são dadas pelas seguintes equações: 

 

∆𝑌𝑡 = 𝛾 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                                                          (5) 

∆𝑌𝑡 = 𝛼ₒ +  𝛾 𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                                                (6) 

∆𝑌𝑡 = 𝛼ₒ + 𝛾 𝑌𝑡−1 + ɑ1𝑡 +  ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖

𝑘

𝑖=1

+ 𝑢𝑡                                    (7) 

 

 
9 Processo de Ruído Branco (White Noise), também chamado de processo puramente randômico, é um processo 

estocástico que consiste de uma sequência de variáveis randômicas independente e identicamente distribuídas 

(HARRIS, 1995). 
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Para Gujarati e Porter (2011), a diferença entre as três regressões diz respeito à presença 

dos elementos determinísticos 𝛼ₒ e 𝛼1 . Ademais, para a escolha do número ideal da quantidade 

de defasagens (ρ) para a variável dependente é necessário observar a frequência dos dados ou 

pode-se, também, utilizar os critérios de informação (GUJARATI; PORTER, 2011). Ressalta-

se que os valores críticos para os testes ADF são os mesmos que para o teste DF, conforme 

asseverado por Gujarati e Porter (2011),   

Asteriou (2011) complementa tal pensamento, abordando que os testes ADF para as três 

equações (5, 6 e 7) contém os seguintes testes estatísticos: i) uma estatística t para testar 𝐻ₒ: 𝛾 

= 0 contra 𝐻1 :  𝛾 < 0,  em cada uma das equações; ii) uma estatística da razão de 

verossimilhança par testar 𝐻ₒ : 𝛼ₒ = 𝛾 = 0 contra 𝐻1 : 𝐻ₒ não é verdadeiro na equação 5; iii) 

uma estatística da razão de verossimilhança par testar 𝐻ₒ : 𝛼1  = 𝛾 = 0 contra 𝐻1 : 𝐻ₒ não é 

verdadeiro na equação 6; iv) uma estatística da razão de verossimilhança par testar 𝐻ₒ : 𝛼ₒ = 

𝛼1  = 𝛾 = 0 contra 𝐻1 : 𝐻ₒ não é verdadeiro na equação 7. 

Na década de 1990, a literatura referente à econometria de séries temporais apresentou 

grandes avanços, sobretudo nos procedimentos e testes utilizados nas análises de 

estacionariedade das séries (BUENO, 2011). Alguns dos autores percursores a utilizarem os 

testes DF e ADF em suas análises foram: Pantula (1990), MacDonald (1993), Oh (1996) e 

Pappel (1997), que testaram a efetividade dos testes em diferentes tipos de séries temporais. 

Em pouco tempo, a utilização do teste ADF se tornou usual em estudos de séries de preços 

agropecuários, como verificado em: Miller e Hayeng (2001); Alves (2002); Coelho (2002); 

Bacchi e Alves (2004); Rosado (2006); Abu (2015); Assefa et al. (2017), Santos, Dallemole e 

Manso (2017), Bojnec (2017); Mattos e Silveira (2018).  

 

 

4.2 TESTE DE COINTEGRAÇÃO DE ENGLE-GRANGER 

 

 

Hill, Griffiths e Judge (2003) afirmam que se duas ou mais séries não estacionárias têm 

uma dinâmica comum no tempo, diz-se que estas são cointegradas. A identificação dessa 

característica permite dissociar essa relação em dois componentes, um de curto prazo e outro 

de longo prazo (HILL; GRIFFITHS; JUDGE, 2003). 
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Nessa seara, Harris (1995) assevera que caso duas, ou mais, séries possuam uma relação 

de equilíbrio de longo prazo, então mesmo que as séries possam conter tendências estocásticas, 

isto é, serem não estacionárias, elas irão mover-se juntas no tempo e a diferença entre elas será 

estável, ou seja, estacionária. Para processos econômicos de séries temporais bivariadas I(1), a 

cointegração, geralmente, se manifesta por parcelas mais ou menos paralelas das séries 

envolvidas, conforme asseverado por Bueno (2011). Fica-se, assim, interessado na detecção de 

relações de longo prazo ou de equilíbrio e é, principalmente, isso que o conceito de cointegração 

permite (BUENO, 2011). 

Granger (1981) introduziu uma ligação notável entre processos não estacionários e o 

conceito de equilíbrio a longo prazo. Engle e Granger (1987) formalizaram ainda mais esse 

conceito, introduzindo um teste relativamente simples para a verificação de existência de 

relações de cointegração, ou seja, de equilíbrio de longo prazo (ENGLE; GRANGER, 1987). 

Segundo Bueno (2011) esse teste de cointegração é indicado para ser feito sobre uma única 

equação para determinar se existe ou não um comportamento similar entre as variáveis. O teste 

elaborado por Engle e Granger (1987) se torna o mais adequado para este estudo, visto que se 

pretende analisar a relação direta existente entre duas variáveis. 

Para se entender essa abordagem, Engle e Granger (1987) sugerem que seja considerada 

duas séries: 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡, com os seguintes casos. Se 𝑌𝑡 ∼ I (0) e 𝑋𝑡  ∼ I(1), então toda combinação 

linear dessas duas séries resultará em uma série que sempre será I(1) ou não estacionária. Isso 

acontecerá porque o comportamento da série I(1) não estacionária dominará o comportamento 

da série I(0) (ASTERIOU, 2011). 

 

𝜃1 𝑦𝑡 + 𝜃2𝑥𝑡                         (8) 

 

Para Asteriou (2011), caso se tenha que 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡  em I(1), em geral, qualquer combinação 

linear das duas séries também será (1). No entanto, ainda segundo o autor, embora este seja o 

caso mais provável, há exceções a essa regra e, em casos raros, pode-se encontrar uma 

combinação única da série, como na equação 8, que é I(0). Se for esse o caso, diz que 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡  

estão cointegrados na ordem (1,1) (ASTERIOU, 2011). 

Hill, Griffiths e Judge (2003) reiteram que a cointegração implica 𝑌𝑡 compartilhar uma 

tendência estocástica semelhante à de 𝑋𝑡 e, como a diferença 휀𝑡 é estacionária, as duas variáveis 

nunca divergem muito uma da outra. 
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Engle e Granger (1987) propuseram um método prático direto, envolvendo quatro 

etapas, para se estimar os parâmetros da relação de equilíbrio de longo prazo e verificar se há 

ou não cointegração. Para se testar as variáveis quanto à ordem de integração, acedido por 

Asteriou (2011), a cointegração exige que as variáveis sejam integradas na mesma ordem. 

Portanto, o primeiro passo, descrito por Engle e Granger (1987), é se testar cada variável para 

determinar sua ordem de integração. 

Os testes Dick-Fuller (DF) e Argumented Dick-Fuller (ADF), segundo Asteriou (2011), 

podem ser aplicados para inferir o número de raízes unitárias, se houver, em cada uma das 

variáveis. Pode-se diferenciar, neste ponto, três casos que levarão ao próximo passo da análise 

das séries temporais ou sugerirão a interrupção: Primeiro, se ambas as variáveis são 

estacionárias I(0), não é necessário prosseguir, uma vez que os métodos padrão de séries 

temporais se aplicam a variáveis estacionárias, em outras palavras, pode-se aplicar a análise de 

regressão clássica (ASTERIOU, 2011). Segundo, se as variáveis são integradas de ordem 

diferente é possível concluir que elas não são cointegradas (ASTERIOU, 2011). E terceiro, se 

ambas as variáveis forem integradas de mesma ordem pode-se prosseguir para a próxima etapa 

(ASTERIOU, 2011). 

Após, é necessário se calcular a cointegração, estimando a relação de longo prazo, caso 

os resultados da primeira etapa indicarem que 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡 estejam integrados na mesma ordem 

(ENGLE; GRANGER, 1987), conforme equação para obtenção dos resíduos: 

 

𝑦𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2 𝑥𝑡 + 𝑒𝑡         (9) 

 

Contudo, de acordo com Stock e Watson (2004), caso não houver cointegração os 

resultados obtidos serão espúrios. No entanto, se as variáveis forem cointegradas, a regressão 

produzirá estimadores super consistentes para o parâmetro de cointegração �̂�2 (STOCK; 

WATSON, 2004). Portanto, se as séries temporais de duas variáveis, 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡, são cointegradas, 

isso quer dizer que elas apresentam uma tendência estocástica comum, e o cálculo da diferença 

entre elas elimina essa tendência (STOCK; WATSON, 2004). 

A próxima etapa consiste em verificar a cointegração na ordem de integração dos 

resíduos para se determinar quais as variáveis estão, de fato, cointegradas, denotando a 

sequência residual estimada dessa equação por �̂�𝑡, utilizando, assim, o teste de ADF nas séries 

residuais para determinar sua ordem de integração (ENGLE; GRANGER, 1987). Portanto, 
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segundo Asteriou (2011), �̂�𝑡 é a série dos resíduos estimados da relação de longo prazo. Se 

esses desvios do equilíbrio de longo prazo forem estacionários, 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡 serão cointegrados 

(ASTERIOU, 2011). 

∆�̂�𝑡 =  ɑ1 �̂�𝑡−1 + ∑ 𝛿𝑖  ∆�̂�𝑡−1

𝑛

𝑖=1

𝑣𝑡                                      (10) 

 

Como �̂�𝑡 é um resíduo estacionário, não é incluído uma constante ou uma tendência 

temporal (ASTERIOU, 2011). Obviamente, se achar que �̂�𝑡 ∼ I (0), pode-se, então, rejeitar a 

hipótese nula de que as variáveis 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡 não estão cointegradas (ASTERIOU, 2011). 

Os valores críticos para o teste de cointegração não são os mesmos para testar a 

estacionariedade (STOCK; WATSON, 2004). Engler e Granger (1987) realizaram suas 

próprias simulações através do método de Monte Carlo10 para construir os valores críticos para 

o teste de cointegração, sendo tabulados por MacKinnon (1991).  

Na tabela 4, a seguir, existem dois conjuntos de valores críticos: o primeiro é para testar 

variáveis dependentes sem atraso no termo de aumento, ou seja, teste DF; e o segundo é para 

incluir variáveis dependentes defasadas, isto é, teste ADF, conforme descrição feita por 

MacKinnon (1991). 

 

Tabela 4: Valores críticos para o teste que não incluam uma constante ou uma tendência 

temporal 

 
Modelo 1% 5% 10% 

SEM atrasos -4,07 -3,37 -3,3 

COM atrasos -3,73 -3,17 -2,91 

Fonte: Adaptado de MacKinnon (1991). 

 

Os valores críticos DF e ADF para os resíduos são diferentes porque nos testes de 

estacionariedade são realizados sobre uma série temporal observada, já para a cointegração o 

teste é realizado sobre uma série temporal estimada, obtida através do processo de estimação 

de α e β (STOCK; WATSON, 2004) 

 
10 Método de Monte Carlo (MMC) é uma metodologia estatística que se baseia na execução de uma grande 

quantidade de amostragens aleatórias para se chegar em resultados próximos de resultados reais (HARRIS, 1995). 
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Apesar de outras técnicas de análise para cointegração terem ganhado destaque nos 

últimos anos, estudos mais atuais continuam a utilizar a cointegração de Engle-Granger em suas 

análises econométricas, principalmente em estudos ligados ao agronegócio, pois nesses estudos 

se utiliza, comumente, apenas duas variáveis (HOFFMANN, 2015). Nessa ceara, Yunika, 

Anindita e Setyowati (2020) analisaram a integração do mercado indonésio com base na relação 

entre os preços do milho ao nível dos produtores, atacadistas e varejistas. Os resultados desse 

estudo mostraram que o mercado de milho entre produtores e atacadistas, entre atacadistas e 

varejistas, e entre produtores e varejistas foi integrada no longo prazo. Já Butt et al. (2020)  

examinaram a dinâmica de longo prazo do ajuste assimétrico entre a taxa de câmbio nominal e 

os preços do óleo de palma e do gás natural na Malásia, sendo que os resultados estimados 

forneceram evidências de cointegração. Tavares, Quintanilha e Rodrigues (2020) buscaram 

identificar se o câmbio e o preço do boi gordo possuem uma dinâmica de mercado, utilizando 

a cointegração de Engle-Granger. Os resultados mostraram que existe uma relação de longo 

prazo entre o preço do boi gordo e a taxa de câmbio.  

 

 

4.3 MÉTODO DE CORREÇÃO DE ERROS DE ENGLE-GRANGER (ECM) 

 

 

O processo de cointegração, segundo Asteriou (2011), em um modelo de correção de 

erros (ECM) consiste em uma dinâmica comum entre duas séries não estacionárias, sendo o 

significado econômico desta dinâmica dado pelos componentes de curto e longo prazo. No 

entanto, em modelos de cointegração de séries lineares, assume-se que o ajustamento das 

variáveis é simétrico, o que nem sempre é verdade em séries econômicas (ASTERIOU, 2011). 

Para Gujarati (2005), observada a relação de cointegração entre as variáveis, deve-se 

incluir no modelo convenientemente diferenciado um componente que recupere as informações 

de longo prazo, chamado de Mecanismo de Correção de Erro. Esse mecanismo consiste na 

inclusão do resíduo da equação de cointegração (com uma defasagem) na estimação do modelo 

econométrico especificado nas diferenças, originando o Método de Correção de Erro (ECM) 

(GUJARATI, 2005). 
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Nesse aspecto, de acordo com Banerjee (1993), têm se que: “(...) a dinâmica do processo 

de ajustamento de curto prazo (variações), quanto de longo prazo (níveis) são modelados 

simultaneamente (BANERJEE, 1993). 

A equação geral do método de correção de erro, conforme Gujarati (2005), é dada por: 

 

∆𝑌𝑡 = 𝜇 + ∑ ɑ𝑖  ∆𝑌𝑡−1

𝑛−1

𝑖=1

+ ∑ 𝛾𝑖 ∆𝑋𝑡−1

𝑚−1

𝑖=0

−  𝜋 �̂�𝑡−1 + 휀𝑡                 (11) 

 

𝜋 é a correção dos coeficientes de erros e também é chamado de coeficiente de ajuste 

(GUJARATI, 2005). 

Dessa forma, o 𝜋 diz quanto de ajuste ao equilíbrio ocorre em um período, ou quanto do 

valor de erro de equilíbrio é corrigido, segundo Asteriou (2011). Observando: i) se 𝜋 = 1 , 100% 

do ajuste ocorre dentro de em um período, ajuste instantâneo e completo; ii) caso 𝜋 = 0,5 , 50% 

do ajuste ocorre em cada período; e iii) se 𝜋 = 0, não há ajuste e afirmar que �̂�𝑡 é a parte de 

longo prazo de  𝑌𝑡 não faz sentido (ASTERIOU, 2011). 

Como hipótese, se espera que esse coeficiente apresente sinal negativo, garantindo, 

assim, que qualquer desequilíbrio sobre o preço interno seja compensado por um movimento 

inverso nessa variável (GUJARATI, 2005). Portanto, o método de correção de erros descreve 

como as variáveis Y e X se comportam no curto prazo, consistentes com um relacionamento de 

cointegração no longo prazo (BANERJEE, 1993).  

É importante salientar que o modelo ECM se destaca, conforme menção de Asteriou 

(2011), dos demais modelos por quatro fatores: Primeiro, o modelo mede a correção do 

desequilíbrio do período anterior; Segundo, caso exista cointegração entre as variáveis, os 

(ECMs) são formulados em termos das primeiras diferenças que normalmente eliminam 

tendências das variáveis envolvidas e resolvem o problema de regressão espúrias; Terceiro, 

encaixe satisfatório na modelagem específica econométrica; Quarto, o termo de erro de 

desequilíbrio é, por definição, uma variável estacionária cointegrada (ASTERIOU, 2011). 

Uma gama de estudos internacionais discorre sobre as dinâmicas de preços dos produtos 

agropecuários utilizando o ECM como técnica econométrica de análise (REZITI; 

PANAGOPOULOS, 2008; AKLIMAWATI; WAHYUDI, 2013; BAIYEGUNHI et al., 2018; 

EPAPHRODITE, 2018, entre outros). Sendo que, Reziti e Panagopoulos (2008) analisaram o 

mecanismo de transmissão de preços entre produtores e consumidores no setor agroalimentar 
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da Grécia. Mais especificamente, os mercados examinados foram os de vegetais e frutas. 

Aklimawati e Wahyudi (2013) analisaram o efeito de curto e longo prazo das variáveis 

determinantes internacionais de preços sobre os preços do cacau. Baiyegunhi et al. (2018) 

analisou a integração dos preços do tomate nos mercados de produtos frescos de Durban e 

Joanesburgo na África do Sul. Já Epaphrodite (2018) estudou o efeito dos produtos florestais 

(toras, lenha combustível e madeira serrada) na economia da República Centro-Africana. 

 

 

4.4 MODELOS TAR e M-TAR  

 

 

Na classe dos modelos autorregressivos com threshold, também conhecidos como 

autorregressivos não-lineares,  as observações que compõem a amostra são divididas em 

grupos, e o critério adotado para tal divisão é o valor assumido por determinada variável, que é 

conhecida como variável threshold (GOODWIN; PIGGOTT, 2001). A não-linearidade, de 

acordo Goodwin e Piggott (2001), se refere ao fato de os coeficientes das autorregressões 

variarem entre os diferentes grupos, e não ao grau das autorregressões. Os tradicionais modelos 

autorregressivos lineares (AR), incorporados da variável de threshold, dão origem aos 

autorregressivos não-lineares, denominados TAR models, em que a inicial “T” se refere à 

presença do threshold (GOODWIN; PIGGOTT, 2001).  

Os modelos threshold, desenvolvidos inicialmente por Balke e Fomby (1997), fornecem 

informações tanto sobre cointegração quanto sobre assimetrias na transmissão de preços. 

Conforme constatado por Sephton (2003), a cointegração inicialmente assume uma relação 

linear estável ao longo do tempo, mas a presença de um threshold permite a relação de equilíbrio 

mudar caso a série exibir comportamento diferente de um threshold. 

O estudo de Goodwin e Holt (1999) foram um dos primeiros a utilizar a técnica de 

cointegração com threshold, os autores analisaram o processo de transmissão de preços na 

cadeia de carne bovina. Eles investigaram de que modo choques de preços são transmitidos 

entre produtor, atacado e varejo. O ponto de partida da análise foi o fato de estudos anteriores 

que tiveram o mesmo objetivo terem ignorado propriedades importantes das séries temporais 

utilizadas, especialmente a possibilidade de se tratar de séries não-estacionárias. A principal 

contribuição do estudo de Goodwin e Holt (1999) foi o fato de esses autores terem considerado 
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a possibilidade de os processos de transmissão de preços serem não-lineares, o que ainda não 

havia sido feito. 

No trabalho de Goodwin e Piggott (2001) foi estudado a relação entre os preços de 

vários mercados regionais de milho e soja no Estado da Carolina do Norte, nos EUA. Os 

resultados alcançados foram que tanto para os mercados de milho quanto para os de soja 

apresentaram maiores volumes de comércio, de modo que as relações de cointegração entre os 

vários pares de preços foram normalizadas em relação aos mercados centrais. 

Outro estudo que ocupou posição de destaque na literatura foi o realizado por Abdulai 

(2002), que utilizou a técnica de cointegração com threshold para investigar a relação entre o 

preço da carne suína nos níveis de produtor e varejo na Suíça. O modelo especificado permitiu 

que fosse testada a presença de assimetrias no processo de ajustamento de preços. Esse processo 

foi analisado a partir de um modelo threshold, cujos resultados foram comparados àqueles 

obtidos através do uso de um convencional modelo simétrico de correção de erros. Os 

resultados indicaram que a transmissão de preços entre produtor e varejo é assimétrica, de modo 

que a velocidade com a qual aumentos de preço em nível do produtor são repassados ao varejo 

é superior à velocidade com a qual reduções desse mesmo preço são transmitidas ao varejo. 

A assimetria na transmissão de preços é um processo em que os preços dos agentes 

econômicos reagem de diferentes maneiras, magnitudes e/ou velocidades entre as etapas, na 

cadeia, a um dado aumento ou diminuição nos preços (SILVA NETO; PARRÉ, 2012).  

Para se testar a presença de assimetria na transmissão de preço entre os preços do milho, 

da soja e do sorgo para com a carne suína, utilizou-se modelos não lineares de séries de tempo 

através da abordagem de cointegração com ajustamento threshold.  

Assim sendo, os modelos threshold11 (TAR) e momentum threshold (M-TAR) buscam 

incorporar aspectos assimétricos pela divisão do vetor de correção de erros em diferentes 

vetores para choques positivos e negativos, capturando, assim, ajustes assimétricos 

(NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017).  

Segundo Nakajima, Matsui e Yagi (2017), o modelo TAR pode capturar movimentos 

assimétricos 'profundos' em uma série, enquanto o modelo M-TAR é particularmente útil para 

capturar a possibilidade de movimentos assimétricos nítidos em uma série. Para esses autores, 

 
11 O termo threshold , em uma tradução direta “limiar”, é descrito, na estatística principalmente, como o limiar 

de truncamento de uma função descontínua como a Função de Heaviside utilizada por Enders e Granger (1998) 

para descrever o processo threshold (I e M) nos modelos TAR e MTAR (NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). 



70 

 
 

 

   
 

quando as séries de preços têm raiz unitária o relacionamento de longo prazo pode ser descrito 

da seguinte maneira: 

 

𝑌𝑡 = α + β𝑥𝑡 + 𝜇𝑡       (12) 

 

Quando os dados de séries temporais não são estacionários, a estimativa usando MQO 

pode resultar em regressão espúria (NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). De acordo com 

Engle e Granger (1987) quando um 𝜇𝑡 residual fornecido por estimativa é estacionário, o 

resultado estimado não é falso, mas representa relações verdadeiras. 

A análise da estimativa, portanto, para tais estudiosos, deve ser conduzida usando a 

equação: 

 

∆𝜇𝑡 = 𝜌1 𝜇𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖 ∆𝜇𝑡−𝑖

𝑇

𝑖=1

+ 휀𝑡                                            (13) 

 

Sendo, t o comprimento da defasagem e 휀𝑡 o termo de perturbação do ruído branco 

(NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). O ajuste da série de resíduos do período anterior para 

o período atual será expresso em 𝜌1 𝜇𝑡−1 e isso significa que o processo de ajuste de preço da 

transmissão de preços assimétrica no mercado é considerado simétrico em relação a choques 

exógenos (NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). 

Neste modelo, para Sephton (2003), o teste de cointegração é conduzido pela 

equação 14 em vez da equação 13: 

                                 ∆𝜇𝑡 = 𝐼𝑡 𝜌1 𝜇𝑡−1 + (1 − 𝐼𝑡) 𝜌2 𝜇𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖 ∆𝜇𝑡−𝑖

𝑇

𝑖=1

+ 휀𝑡                           (14) 
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                                                 (15) 

 

A variável 𝐼𝑡  é chamada por Sephton (2003) de indicador heaviside e a definição é 

mostrada na equação 15. Supondo que 𝜇𝑡−𝑖 seja maior que o limite τ, o ajuste desse período 

seja mostrado em 𝜌1 𝜇𝑡−1. Se 𝜇𝑡−1 for menor que o limite τ, o ajuste desse período será 
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mostrado em 𝜌2 𝜇𝑡−1 (SEPHTON, 2003). Quando 𝜌1 = 𝜌2 é retido, isso significa que o processo 

de ajuste é simétrico e, nesse caso, a equação 13 também pode representar a equação 14 

(SEPHTON, 2003). Já para equação 13, a condição necessária e suficiente para a série residual 

estacionária pode ser mostrada na equação a seguir, 

 

𝜌1 < 0 , 𝜌2 < 0, (1 + 𝜌1)(1 + 𝜌2) < 1               (16) 

 

Na equação 16 proposta por Nakajima, Matsui e Yagi (2017), uma hipótese nula (𝜌1 = 

𝜌2 = 0) sob nenhuma existência de cointegração pode ser examinada através do teste F 

modificado por Engle e Siklos (2001). Se houver cointegração, conforme asseveram Nakajima, 

Matsui e Yagi (2017), o teste F normal pode ser usado para examinar a hipótese nula no 

processo de ajuste simétrico (𝜌1 = 𝜌2) (NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). Ademais, para 

a estimação da cointegração para o modelo TAR têm-se que o valor do parâmetro threshold (𝜏) 

é nulo, ou seja, igual a 0, conforme asseverado por Nakajima, Matsui e Yagi (2017). 

Além do modelo TAR, têm-se, também, o modelo Momentum-Threshold 

Autoregressive (M-TAR). Conforme Enders e Granger (1998), esses modelos permitem 

verificar se um choque positivo tende a persistir, enquanto um negativo tende a reverter-se 

rapidamente ao threshold. Vale ressaltar que o modelo M-TAR é mais adequado que o modelo 

TAR para a análise de produtos perecíveis, como alimentos (GOODWIN; PIGGOTT, 2001). 

Der acordo com Cunha, Silva Neto e Scalco (2014), a banda entre dois threshold, o qual 

se tem regime acima e abaixo do termo de equilíbrio de longo prazo, pode ser interpretado como 

desvios em torno do equilíbrio de longo prazo. Ou seja, os desvios do equilíbrio de longo prazo 

são tão pequenos que não vão levar a um ajuste de preços relativos (CUNHA; SILVA NETO; 

SCALCO, 2014). 

O modelo M-TAR, para Sephton (2003), pode ser expresso da seguinte forma: 

 

∆𝜇𝑡 = 𝑀𝑡𝜌1𝜇𝑡−1 + (1 − 𝑀𝑡)𝜌2𝜇𝑡−1 + ∑ 𝛾𝑖∆𝜇𝑡−𝑖
𝑇
𝑖=1 + 휀𝑡    (17) 
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Sua correta estimação, segundo Nakajima, Matsui e Yagi (2017), pode ser realizada pela 

ordenação dos resíduos estimados em I(1), em ordem crescente, excluindo os 15% menores e 

os 15% maiores valores. Deve-se, posteriormente, estimar o modelo utilizando cada um dos 

70% valores de 𝜇𝑡  restantes (NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). O estimador consistente 

do threshold será, para Nakajima, Matsui e Yagi (2017), aquele cuja equação apresentar a 

menor soma de quadrados dos resíduos. Deve-se destacar que, para a estimação do M-TAR, se 

𝜏 = 0 ter-se-á o modelo convencional de Engle-Granger e não haverá assimetrias na transmissão 

de preços, desta forma, o valor do parâmetro threshold (𝜏) é, a priori, desconhecido 

(NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). Ainda segundo os autores, a especificação de 

cointegração no modelo TAR, o tMax12 e a estatística F (Monte Carlo)13 são denominados tMax 

(𝜌𝑖 = 0), 𝜙 (𝜌1 = 𝜌2 = 0), respectivamente, para a especificação do modelo M-TAR 

(NAKAJIMA; MATSUI; YAGI, 2017). 

Nessa ceara, Enders e Siklos (2001) destacam que mesmo em um contexto multivariado 

o teste t ainda é um teste fraco nos modelos assimétricos de cointegração, e que, pelo maior 

poder do teste F, com valores críticos baseados na estatística de Monte Carlo, suas hipóteses 

devem ser tomadas em relação ao teste t (𝜌𝑖 = 0). 

É importante ressaltar que o modelo M-TAR é destacado por Enders e Siklos (2001) 

como sendo mais consistente que o modelo TAR, pois traz mais links econômicos ao tratar o 

processo de ajuste em termos de persistência dinâmica dos choques no longo prazo. Sendo, do 

mesmo modo, considerado o mais adequado para análises de séries de preços agrícolas. Além 

disso, o teste M-TAR pode ser mais consistente, também, do que o teste de cointegração de 

Engle e Granger, sob a hipótese de não linearidade.  

Ademais, estudos que procuram compreender os processos assimétricos de preços de 

produtos agropecuários pelos métodos TAR e M-TAR tem ganhado cada vez mais espaço na 

literatura. Trabalhos como os de Ogundeji e Maré (2020), que examinam os mecanismos de 

transmissão de preços no mercado de carne bovina, comparando o preço semanal pagos ao 

produtor de carcaça com o preço semanal da carcaça calculado no varejo, em vez dos preços 

médios no varejo. Os resultados obtidos pela aplicação dos modelos TAR e M-TAR indicaram 

 
12 Parâmetros da estatística t logaritmizados (HARRIS, 1995). 
13 São algoritmos para simular o comportamento de sistemas estocásticos para a observação do fluxo resultante do 

modelo ao longo do tempo (HARRIS, 1995). 
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a existência de uma transmissão de preço assimétrica positiva entre o preço do produtor e o 

preço de varejo.  

Pesquisa de Serra, Gil e Goodwin (2006) abordou os processos de transmissão de preços 

nos mercados de suínos da União Europeia (UE) após a implementação do mercado único da 

UE, em 1993. Os autores utilizaram o modelo TAR para afirmar que os preços transmitidos 

através de mercados de suínos da UE espacialmente separados fornecem evidências para ajustes 

de preços assimétricos. Sugerem, também, a existência de uma gama de diferenciais de preço, 

em que os ajustes de preço de equilíbrio são menos intensos. Já no estudo feito por Teoh et al. 

(2014) foi investigado a relação entre os preços do petróleo bruto e os preços de vários produtos 

básicos como milho, soja, óleo de palma, açúcar e trigo, recorrendo ao modelo M-TAR para 

análise. Foi verificado que os preços, do milho, da soja e do óleo de palma reagiram 

assimetricamente às flutuações do preço do petróleo bruto. No entanto, não conseguiram 

encontrar qualquer efeito assimétrico na variação do preço do açúcar e do trigo devido às 

variações do preço do petróleo.  

Na continuidade da operacionalização proposta nesta parte da dissertação, resta, ainda, 

entender de que forma as variações de preços em um dos grãos da ração de suínos precedem as 

variações de preços na carne suína. Para tal, passa-se ao detalhamento teórico do teste de 

causalidade de Granger. 

 

 

4.5 TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER 

 

 

Para Asteriou (2011), a causalidade de Granger na econometria refere-se à capacidade 

de uma variável prever a outra, supondo, aqui, que duas variáveis, 𝑋𝑡 e 𝑌𝑡, se afetem com 

defasagens distribuídas, assim, o relacionamento entre essas variáveis pode ser capturado por 

um modelo de vetor autorregressivo (VAR). O modelo VAR pode ser estimado pelo método de 

MQO, sendo aplicado em cada equação separadamente e apresenta previsões melhores do que 

aquelas obtidas por modelos mais complexos de equações simultâneas (ASTERIOU, 2011).  

O teste de causalidade de Granger, segundo Gujarati (2005), é realizado analisando se 

as defasagens de uma variável entram como regressores na equação da outra variável. 

Estatisticamente, pode-se detectar a direção da causalidade (relação de causa e efeito) quando 
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houver, temporalmente, uma relação líder-defasagem entre duas variáveis, ou seja, procura-se 

determinar o sentido causal entre duas variáveis, estipulando que X "Granger causa" Y se 

valores passados de X ajudam a prever o valor presente de Y (GUJARATI, 2005). 

Os dois critérios de seleção mais comuns para estimar o tempo ideal de atraso ou 

defasagem para um modelo VAR são: critério de informação de Akaike (AIC) e o Bayesiano 

Schwarz (SBC), que utilizam um modelo de regressão com várias defasagens, reduzindo-as 

gradativamente até que os valores de AIC e SBC sejam minimizados, ou seja, que os valores 

encontrados sejam os menores possíveis (GUJARATI, 2005). O critério de Akaike é calculado 

por AIC = 𝑇𝑙𝑛 (soma dos resíduos ao quadrado) + 2𝑛  e o Bayesiano Schwarz por SBC = 

𝑇𝑙𝑛 (soma dos resíduos ao quadrado) + 𝑁𝑙𝑛 (T) (ASTERIOU, 2011). 

Sendo assim, é possível afirmar que (a) 𝑌𝑡 causa Granger 𝑋𝑡; (b) 𝑋𝑡 causa Granger 𝑌𝑡; 

(c) existe um feedback bidirecional (causalidade entre as variáveis); e (d) as duas variáveis são 

independentes (PINDYCK; RUBINFELD, 2004). O problema, então, para Pindyck e Rubinfeld 

(2004) é encontrar um procedimento apropriado que permita testar e detectar estatisticamente 

a relação de causa e efeito entre as variáveis. O teste de causalidade de Granger pode ser usado, 

segundo Asteriou (2011), então, como um teste para determinar se uma variável é exógena, isto 

é, caso nenhuma variável em um modelo afete uma variável particular, ela pode ser vista como 

uma variável exógena.  

Granger (1969) desenvolveu um teste relativamente simples e com obtenção de boas 

previsões, definindo causalidade da seguinte maneira: uma variável 𝑌𝑡 causa 𝑋𝑡 se esta puder 

ser prevista com maior precisão usando valores passados da variável 𝑌𝑡, caso não se use esses 

valores passados todos os outros termos permanecem inalterados. 

Para Granger (1969), o teste de causalidade para o caso de duas variáveis estacionárias 

𝑌𝑡 e 𝑋𝑡 possui como primeiro passo a estimativa do seguinte modelo VAR: 

 

𝑦𝑡 =  ɑ1 + ∑ 𝛽𝑖 𝑥𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛾𝑗 𝑦𝑡−𝑗

𝑚

𝑗=1

+  𝑒1𝑡                                          (19) 

𝑥𝑡 =  ɑ2 + ∑ 𝜃𝑖  𝑥𝑡−1

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝛿𝑗  𝑦𝑡−𝑗

𝑚

𝑗=1

+  𝑒2𝑡                                         (20) 
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Em que se assume que  𝑢𝑦𝑡 e  𝑢𝑥𝑡 são termos de erro de ruído branco não 

correlacionados (GRANGER, 1969). 

Para esse modelo, segundo Asteriou (2011), pode-se ter os seguintes casos diferentes: 

No caso 1 os termos defasados X na equação 19 podem ser estatisticamente diferentes de zero 

como um grupo, e os termos Y defasados na equação 20 não são estatisticamente diferentes de 

zero (ASTERIOU, 2011). Nesse caso, para Asteriou, (2011), tem-se 𝑋𝑡 causando em 𝑌𝑡. Já no 

Caso 2, para o autor, os termos y defasados na equação 20 podem ser estatisticamente diferentes 

de zero como um grupo e os termos defasados x na equação 19 não são estatisticamente 

diferentes de zero. Aqui, temos que 𝑌𝑡 causa em 𝑋𝑡, (ASTERIOU, 2011). O Caso 3, ainda 

segundo Asteriou ( 2011), tem-se que ambos os conjuntos defasados X e Y são estatisticamente 

diferentes de zero nas equações 19 e 20, de modo que há causalidade bidirecional. E, por fim, 

no caso 4, ambos os conjuntos defasados dos termos X e Y não são estatisticamente diferentes 

de zero nas equações 19 e 20, de modo que 𝑋𝑡 é independente de 𝑌𝑡 (ASTERIOU, 2011). 

O teste de causalidade de Granger, portanto, envolve os seguintes procedimentos, de 

acordo com Asteriou (2011). Primeiro, estima-se o modelo VAR dado pelas equações 19 e 20. 

Em seguida, verifica-se a significância dos coeficientes e aplica-se testes de exclusão variável, 

primeiro nos termos com defasagem X da equação 19 e, em seguida, nos termos Y defasados 

da equação 20. De acordo com o resultado dos testes de exclusão de variáveis, pode-se chegar 

a uma conclusão sobre a direção da causalidade com base nos quatro casos mencionados acima 

(ASTERIOU, 2011). 

Mas, analiticamente, Gujarati (2005) discorre que no caso da equação 19 é intuitivo 

reverter o procedimento para testar a equação 20, realizando as seguintes etapas: 

Primeiramente, regredindo 𝑌𝑡 com os termos Y defasados, obtendo a soma dos quadrados dos 

resíduos (SQR) para essa regressão de forma restrita, denotando 𝑆𝑄𝑅𝑅 (GUJARATI, 2005), 

conforme equação abaixo: 

 

𝑦𝑡 =  ɑ1  + ∑ 𝛾𝑗  𝑦𝑡−1 

𝑚

𝑗=1

+ 𝑒1𝑡                                                    (21) 

 

Na sequência, ao se regredir 𝑌𝑡 com os termos defasados de Y com os termos 𝑋𝑡 

defasados, obtêm-se a soma dos quadrados dos resíduos para essa regressão irrestrita 
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(GUJARATI, 2005), denotando 𝑆𝑄𝑅𝑈, conforme a equação 21. Depois, para Gujarati (2005), 

é necessário definir as hipóteses nula (𝐻0) e alternativa (𝐻1), conforme consta nas fórmulas 

que se seguem, onde: 

 

𝐻0: ∑ 𝛽𝑖 = 0 𝑛
𝑖=1  ou Xt não causa em Yt                   (22) 

𝐻1: ∑ 𝛽𝑖 ≠ 0 𝑛
𝑖=1  ou Xt causa em Yt     (23) 

 

Posteriormente, conforme exposto por Asteriou (2011), faz-se necessário realizar o 

cálculo da estatística F para o teste de Wald14 normal sobre restrições de coeficiente fornecidas 

por F = 
(𝑆𝑄𝑅𝑅 − 𝑆𝑄𝑅𝑈) / 𝑚  

 𝑆𝑄𝑅𝑈 / (𝑛−𝑘)
 que segue a distribuição Fm,n−k. Aqui, para o autor, sendo k = m + n 

+ 1, caso o valor F calculado exceder o valor crítico F, rejeita-se a hipótese nula e conclui-se 

que 𝑋𝑡 causa Granger 𝑌𝑡. Segundo Pindyck e Rubinfeld (2004), os resultados da regressão são 

testados via teste F. Assim, para as variáveis serem Granger-Causal é necessário que a 

estatística F calculada seja superior aos valores F críticos (PINDYCK; RUBINFELD, 2004). 

Ademais, dois cuidados básicos devem ser tomados quando do uso do teste de 

causalidade de Granger: a presença de autocorrelação entre os resíduos das regressões e a 

definição do número de defasagens (PINDYCK; RUBINFELD, 2004). Neste sentido, Pindyck 

e Rubinfeld (2004) argumentam que o número de defasagens deve ser suficiente para permitir 

a captação do sentido de causalidade pelo teste, mas, não deve ser tão elevado ao ponto de 

permitir problemas de multicolinearidade. Dentre os estudos que aplicaram o teste de 

causalidade de Granger com precisão, merecem destaque, os de: Miller e Hayenga (2001); 

Bakucs e Fertö (2009); Burakov (2016); Dong et al. (2018); Kharin (2018); Ogundeji e Maré 

(2020). 

Tendo sido expostos os critérios e parâmetros metodológicos utilizados para se chegar 

a uma resposta para a pergunta de pesquisa deste trabalho, segue-se, então, para a apresentação 

dos resultados encontrados com aplicação dos supracitados testes econométricos. 

  

 
14 O teste de Wald baseia-se na distribuição assintótica normal dos estimadores de máxima verossimilhança dos 

parâmetros do modelo (HARRIS, 1995). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados encontrados sobre a 

influência dos preços do milho, da soja e do sorgo no preço da carne suína. Inicialmente, foi 

realizada análise gráfica do comportamento temporal dos preços, exame das estatísticas 

descritivas, bem como, análise de correlação linear. Após essa etapa inicial, foi feita a 

verificação da ordem de integração das variáveis, utilizando o teste ADF. Assim como, a 

averiguação do grau de magnitude e velocidade de ajustamento entre os preços dos principais 

grãos da alimentação de suínos com o preço da carne porcina no longo e no curto prazo. Além 

disso, foi apurada a presença ou não de assimetrias entre as séries de preços do milho, da soja 

e do sorgo no preço da carne suína. Posto isto, na sequência foi estimada a causalidade no 

sentido de Granger existente entre os preços dos grãos com os preços do suíno vivo. Desta 

forma, a apresentação dos resultados encontrados, bem como as discussões inerentes a eles, foi 

feita por ordem de execução dos testes econométricos englobando, concomitantemente, as 

análises referentes aos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. 

Em estudos com séries temporais, mesmo antes de uma análise econométrica 

aprofundada, é possível extrair informações relevantes pela inspeção visual dessas séries 

(GUJARATI, 2005). Contudo, Gujarati (2005) aponta que na presença visual de trajetórias 

semelhantes entre variáveis pode-se ter uma indicação de integração entre elas.  

A figura 18, a seguir, expõe a trajetória dos preços da carne suína, do milho, da soja e 

do sorgo para os Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná, no período que vai de janeiro 

de 2016 a junho de 2020. 
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Figura 18: Evolução dos preços do milho, soja, sorgo e suíno nos Estados de Goiás, de 

Minas Gerais e do Paraná, entre janeiro de 2016 a junho de 2020 
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Nota: Escala à esquerda (máximo de R$120,00) se refere aos preços da saca de 60 quilos do milho, da soja e do 

sorgo. Já a escala à direta se refere aos preços do quilo do suíno vivo pronto para abate (mínimo de R$2,00 e 

máximo de R$8,00). A cor vermelha no gráfico representa os dados do Estado do Paraná, a cor azul é relativa aos 

preços mineiros e do Estado de Goiás, a cor verde. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Pela figura 18, pode-se perceber que as séries temporais dos preços não são 

estacionarias, caracterizadas por picos em tempos distintos seguido de instabilidades, mas, com 

trajetórias semelhantes.  

Entre os insumos da ração suína, a soja apresentou, visualmente, uma maior variação 

em seus preços nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. Esse comportamento mais 

volátil, segundo Tybusch (2003), se deve ao fato de a formação do preço da soja ser decorrente 

das negociações e cotações na Brasil, Bolsa, Balcão - B3, que ocorre por meio da dedução de 

custos com transportes, impostos e armazenagem. Esses custos podem variar dependendo da 

região e da quantidade produzida, sofrendo influências diretas do mercado internacional 

(TYBUSCH, 2003). Essa constatação sobre a formação do preço da soja foi discutida em 

2020 2019 2018 2017 2016 
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estudos econométricos de Ubilava (2011); Frascaroli, Silva e Sousa (2016) e Zhang et al. 

(2018). Os resultados encontrados pelos autores sugerem que os fatores que influenciam o preço 

da soja derivam, sobremaneira, das negociações do mercado financeiro internacional.  

Ademais, Frascaroli, Silva e Sousa (2016) concluíram que os preços da soja em grão e 

do farelo de soja em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e Rondonópolis, no Mato Grosso, 

tendem a acompanhar as mudanças no preço das commodities no Chicago Board of Trade 

(CBOT), bem como o preço do óleo de soja é protegido no mercado brasileiro.  

Outrossim, Hofer et al. (2006) destacaram em seu estudo que o setor da soja tem sofrido 

instabilidades no seu processo produtivo devido a frequentes quebras de safras que ocorrem por 

conta de fatores climáticos, pragas e também devido as variações cambiais do dólar americano. 

Para Hofer et al. (2006), tais fatores podem ainda ser apontados como determinantes de 

eventuais desequilíbrios nos preços, como por exemplo, a crise hídrica ocorrida na safra 

2014/2015 e, também, a queda do preço do petróleo no mercado internacional naquela mesma 

safra. 

Além dessa observação visual do comportamento das séries, esta etapa preliminar da 

análise incorporou no estudo as estatísticas descritivas dos dados, com a exposição de medida 

de tendência central e de dispersão15.  

Essas estatísticas são exibidas, abaixo, na tabela 5, sendo: média, valor máximo e 

mínimo, desvio padrão16, coeficiente de assimetria17, curtose18, teste Jarque-Bera19 e o 

coeficiente de variação (CV)20. 

 

 

 

 
15 Estas estatísticas indicam os valores mais prováveis da distribuição de frequências. As estatísticas de tendência 

central coincidem para uma distribuição simétrica (BUSSAB; MORETTIN, 2017). As medidas de dispersão em 

torno da média são dadas pela variância, pelo desvio padrão, coeficiente de variação e pela amplitude interquartil 

(BUSSAB; MORETTIN, 2017). 
16 O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância (BUSSAB; MORETTIN, 2017). 
17 O coeficiente de assimetria indica o grau de distorção da distribuição em relação a uma distribuição simétrica. 

As distribuições podem ser: simétrica, simétrica, assimétrica positiva ou assimétrica negativa (BUSSAB; 

MORETTIN, 2017). 
18A curtose é uma medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de 

probabilidade (BUSSAB; MORETTIN, 2017). 
19 o teste de Jarque-Bera é utilizado para saber se os dados da amostra têm a assimetria e curtose combinando para 

uma distribuição normal (BUSSAB; MORETTIN, 2017). 
20 Coeficiente de variação é a relação entre desvio-padrão e a média, cuja relação reflete a dispersão dos dados em termos 

relativos a seu valor médio (BUSSAB; MORETTIN, 2017). Portanto, quanto menor o valor deste coeficiente mais 

homogêneo são os preços estabelecidos no mercado. 
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Tabela 5: Estatísticas descritivas das séries de preços 

 Média  Máximo Mínimo Desvio-Padrão Assimetria Curtose Jarque-Bera CV 

Goiás 

Milho 30,88 46,84 18,03 7,03 0,32 2,57 5,75** 21% 

Soja 67,63 91,62 50,91 7,90 0,31 3,22 5,29** 53% 

Sorgo 23,36 36,46 13,82 5,26 0,39 2,68 7,05** 13% 

Suíno 4,41 6,40 3,30 0,66 0,35 3,65 32,29** 29% 

Minas Gerais 

Milho 36,14 51,89 22,14 7,23 0,36 2,54 5,11** 26% 

Soja 72,39 105,33 52,12 10,19 0,35 3,72  26,99** 73% 

Sorgo 25,49 42,46 14,81 5,81 0,55 3,11 11,94** 14% 

Suíno 4,38 6,40 3,11 0,73 0,32 3,17  26,88** 31% 

Paraná 

Milho 30,34   43,81 17,42  6,52 0,37 2,36 5,14** 13% 

Soja 71,23 99,72 57,09 8,51 0,56 3,76 28,21** 39% 

Sorgo 28,25 40,01  16,93 6,30 0,32 2,33 5,98** 14% 

Suíno  3,66 5,71  2,33 0,71 0,35 3,59 31,84** 25% 

Nota: (**) indica valores estatisticamente significativos ao nível de 5%. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Conforme resultados apresentados na tabela 5, o Estado de Minas Gerais possui as 

médias de preços mais altas, tendo, também, o valor máximo encontrado mais elevado para 

cada um dos produtos analisados. Tal constatação pode ser justificada pelo fato de o Estado 

concentrar um dos maiores custos de produção do Brasil, conforme informações fornecidas 

pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada - CEPEA (2020). 

No que se diz respeito a dispersão, os valores mais altos apresentados no coeficiente de 

variação e no desvio padrão foram identificados para a soja e para o suíno vivo nos três Estados, 

o que significa que a soja e o suíno são os produtos com maiores oscilações em seus preços.  

Já os valores obtidos na assimetria, curtose e estatística de Jarque-Bera, indicam que as 

séries de preços do milho, da soja, do sorgo e da carne suína nos Estados de Goiás, de Minas 

Gerais e do Paraná estão mais distantes da normalidade distribucional.  

Quanto às estimativas de assimetria e curtose para os preços apresentadas na tabela 5, 

os resultados corroboram os computados por Campos (2007) na análise dos preços da soja, café, 

milho e boi gordo. 
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Na sequência foi analisada a correlação com o intuito de mensurar a associação linear 

das variáveis (BUSSAB; MORETTIN, 2017). A tabela 6, abaixo, exibe uma matriz com as 

correlações encontradas entre as séries de preços do suíno vivo com os preços dos grãos da 

alimentação de suínos em Goiás, Minas Gerais e Paraná. 

 

Tabela 6: Matriz de correlação linear entre os preços dos grãos componentes da ração 

suína e os preços da carne porcina 

 
  Milho Soja Sorgo 

Goiás Suíno  0,35** 0,31** 0,44** 

Minas Gerais Suíno  0,32** 0,41** 0,45** 

Paraná Suíno 0,23** 0,25** 0,10** 

Nota: (**) indica valores estatisticamente significativos ao nível de 5%. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Pela análise dos resultados da correlação linear pode-se inferir que existe uma baixa 

correlação entre a série dos preços do suíno vivo com as séries dos preços do milho, da soja e 

do sorgo nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. Os resultados sugerem, também, 

uma associação linear positiva moderada entre os preços dos produtos, indicando que as 

variáveis se movimentam na mesma direção. Dessa forma, observa-se, pelos resultados 

expostos na tabela 6, a existência, teórica, de uma associação linear mais forte, ou seja, maior 

transmissão de preços, entre os preços do sorgo com o preço do suíno vivo em Goiás e em 

Minas Gerais. Já no Paraná, teoricamente, entre os preços da soja e os preços da carne suína. 

Ademais, não se pode concluir que as mudanças em uma variável causam mudanças em 

outra variável apenas com base no grau ou nível de correlação (GUJARATI, 2005). Somente 

experimentos adequadamente controlados permitem que se determine a existência de uma 

relação causal, de acordo com Gujarati (2005). Todavia, faz-se necessário adotar procedimentos 

adicionais para se testar a cointegração entre os preços dos produtos analisados. 

Sendo assim, passou-se, então, para a execução do teste de raiz unitária, que verifica a 

estacionariedade de uma série de preços. Segundo Gujarati (2005), a utilização de séries 

temporais não estacionárias em uma regressão pode acarretar um problema conhecido na 

literatura como regressão espúria, cuja principal característica é um elevado valor de coeficiente 
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de determinação21, e baixos valores no t estatístico e na estatística Durbin-Watson22, que apesar 

de parecerem significativos não terão nenhum significado econômico. Deste modo, seguindo a 

metodologia proposta, o procedimento escolhido foi o teste Argumented Dickey-Fuller (ADF) 

que objetiva testar a hipótese nula de existência de raiz unitária nas séries.  

A tabela 7, abaixo, apresenta os resultados obtidos com a aplicação do teste ADF para 

verificar a estacionariedade e o nível de integração das séries de preços do milho, da soja, do 

sorgo e da carne suína nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. 

 

Tabela 7: Teste ADF para estacionariedade e níveis de integração das séries de preços 

 Em nível  Durbin-Watson 1ª diferença Durbin-Watson Decisão 

Goiás 

Milho -1,58 2,11 -9,84** 2,10 I(1) 

Soja -0,74 2,00 -9,40** 1,99 I(1) 

Sorgo -1,08 1,89 -14,72** 1,99 I(1) 

Suíno -2,20 1,90 -14,91** 2,00 I(1) 

Minas Gerais 

Milho -1,70 2,04 -11,69** 2,03 I(1) 

Soja -0,21 2,16 -16,54** 1,98 I(1) 

Sorgo  2,03 -1,59** 2,03 I(1) 

Suíno -2,54 2,01 -13,49** 2,00 I(1) 

Paraná 

Milho -1,07 1,99 -9,00** 2,00 I(1) 

Soja -0,46 1,96 -9,81** 1,96 I(1) 

Sorgo -0,56 1,99 -2,63** 1,96 I(1) 

Suíno -1,95 1,81 -13,99** 2,01 I(1) 

Nota: As defasagens utilizadas no Teste ADF foram escolhidas utilizando os critérios de informação AIC/SBC e  

valores críticos estabelecidos por MacKinonn (1996), como consta na Tabela 3. O Teste ADF tem como hipótese 

nula (𝐻0) a existência de raiz unitária. Já os níveis de integração I(n), denota o número de diferenças aplicadas na 

série até torná-la estacionaria. (**) significa que se rejeita 𝐻0 com nível de significância de 5%. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

 
21 O coeficiente de determinação, também chamado de R², é uma medida de ajuste de um modelo estatístico linear 

generalizado, como a regressão linear simples ou múltipla, aos valores observados de uma variável aleatória. O R² 

varia entre 0 e 1, por vezes sendo expresso em termos percentuais. Nesse caso, expressa a quantidade da variância 

dos dados que é explicada pelo modelo linear. Assim, quanto maior o R², mais explicativo é o modelo linear, ou 

seja, melhor ele se ajusta à amostra (BUSSAB; MORETTIN, 2017). 
22 Para a verificação de autocorrelação temporal é observada a estatística d, de Durbin Watson, que envolve cálculo 

baseado nos resíduos do método de regressão de mínimos quadrados (BUSSAB; MORETTIN, 2017). 
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Em razão da não estacionariedade das séries em nível, seguiu-se com a análise para 

verificar se as séries se tornariam estacionárias quando analisadas nas primeiras diferenças. Em 

virtude disso, constatou-se que todos os coeficientes das estatísticas do teste são significativos, 

a 5%, em primeira diferença, evidenciando que as variáveis são integradas de ordem (I(1)), 

conforme resultados da tabela 7. 

Sobre a estatística de Durbin-Watson (d), notou-se que todas as séries de preços em 

primeira diferença não apresentam problemas de autocorrelação23, pois os valores d para todas 

as séries de preços se aproximaram de dois.  

Nesse contexto, é importante mencionar que estudos como os desenvolvidos por 

Ubilava (2011); Abu (2015); Costa Junior et al. (2016) e Dong e Zhang (2017) demonstraram 

que as séries de preços do milho, da soja, do sorgo ou da carne suína, analisados nesses estudos, 

eram não estacionárias em nível e estacionárias em primeira diferença, corroborando os 

resultados obtidos com esta pesquisa. 

Detectada a ordem de integração de cada variável, passou-se para a verificação da 

ocorrência de cointegração entre elas, já que variáveis não estacionárias em nível podem 

caminhar juntas, por meio de uma trajetória temporal interligada, e estabelecer uma relação de 

equilíbrio no longo prazo. Em suma, consiste em se verificar se os preços da carne suína goiana, 

mineira e paranaense e os preços dos principais grãos da alimentação de suínos nesses mercados 

apresentam relação de equilíbrio no longo prazo. 

Embora seja comum encontrar na literatura estudos que utilizam apenas um teste de 

cointegração, como o de Mattos e Silveira (2018), que utilizou apenas o teste de Engle e 

Granger, e o de Santos, Dallemole e Manso (2017), no qual foi feito apenas o teste de 

cointegração de Johansen, há trabalhos, como o de Goodwin e Piggott (2001), que realizaram, 

em caráter complementar, dois testes de cointegração (Granger e threshold). Neste estudo, 

seguindo os procedimentos adotados por esses últimos autores, optou-se por utilizar, também, 

dois testes de cointegração: Engle-Granger e com threshold. 

Sendo assim, com o objetivo de testar a cointegração de Engle-Granger, foram 

estimadas regressões, com as variáveis em nível, de tal modo que pudessem ser avaliados os 

resíduos provenientes dessa estimação. Diante disso, se caso os resíduos forem estacionários 

 
23 Autocorrelação significa a associação entre os valores de uma mesma variável (TAYLOR, 2005). 
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diz-se, então, que os preços do milho, da soja e do sorgo com os preços do suíno vivo se 

cointegram. 

A tabela 8 apresenta os resultados obtidos pelas regressões, em pares de variáveis, entre 

os preços do suíno vivo e os grãos que compõem a ração de alimentação de suínos nos Estados 

de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. 

 

Tabela 8: Regressão simples entre pares de séries de preços 

Equação Coeficiente P valor24. 

Goiás 

Suíno e Milho 0,03 0,00 

Suíno e Soja 0,03 0,00 

Suíno e Sorgo 0,05 0,00 

Minas Gerais 

Suíno e Milho 0,03 0,00 

Suíno e Soja 0,03 0,00 

Suíno e Sorgo 0,06 0,00 

Paraná 

Suíno e Milho 0,03 0,00 

Suíno e Soja 0,02 0,00 

Suíno e Sorgo 0,01 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Ademais, tendo em vista que as variáveis, individualmente, são não estacionárias existe 

a possibilidade de que essa regressão seja espúria. O próximo passo, então, foi a análise focada 

nos resíduos dessas regressões com a intenção de aferição da cointegração de Engle-Granger. 

A tabela 9, a seguir, apresenta os resultados obtidos com a aplicação do teste ADF nos 

resíduos das regressões simples em pares de variáveis (suíno vivo com os preços dos grãos da 

alimentação de suínos). 

 

 

 

 
24 Valores-P avaliam quão bem os dados da amostra apoiam o argumento de que a hipótese nula é verdadeira 

(BUSSAB; MORETTIN, 2017). 



85 

 
 

 

   
 

Tabela 9: Teste ADF dos resíduos das regressões para cointegração de Engle-Granger  

Equação Estatística t R2 Durbin-Watson 

Goiás 

Suíno e Milho -10,89** 0,83 2,04 

Suíno e Soja -11,87** 0,88 2,04 

Suíno e Sorgo -10,37** 0,82 2,00 

Minas Gerais 

Suíno e Milho -13,97** 0,86 2,00 

Suíno e Soja -14,19** 0,87 2,00 

Suíno e Sorgo -14,18** 0,87 2,00 

Paraná 

Suíno e Milho -13,99** 0,86 2,00 

Suíno e Soja -13,65** 0,85 2,01 

Suíno e Sorgo -10,37** 0,86 2,00 

Nota: As defasagens utilizadas no Teste ADF foram escolhidas utilizando os critérios de informação AIC/SBC. 

Os valores críticos são estabelecidos por MacKinonn (1991), conforme apresentado na Tabela 4. O Teste ADF 

tem como hipótese nula (𝐻0) a existência de raiz unitária.  

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Os resultados do teste de cointegração de Engle-Granger foram significativos, a 5%, 

para a existência de cointegração entre os pares das séries analisadas. Sendo assim, os preços 

dos pares de variáveis (suíno com os grãos) possuem uma relação de equilíbrio de longo prazo. 

Pelo teste Durbin-Watson não ficou constatado a presença de autocorrelação nos resíduos. 

Ademais, pelo 𝑅2 foi constatado que os modelos lineares explicam mais de 80% da variância 

da variável dependente (preço do suíno vivo) a partir dos regressores (preços do milho, da soja 

e do sorgo). 

Os resultados encontrados nesta pesquisa corroboram os de Kuiper e Lansink (2013), 

Assefa et al. (2017), Dong e Zhang (2017); Rudinskaya (2019) e Patias et al. (2019) que 

concluíram que, no longo prazo, há um equilíbrio na transmissão de preços na cadeia produtiva 

de carne suína. 

Os resultados encontrados a partir da aplicação da regressão dos preços do suíno vivo 

com os preços dos grãos (milho, soja e sorgo), observados na tabela 8, sugerem que um aumento 

hipotético de R$ 1,00 no preço da saca de 60 quilos do milho em grão causaria um aumento de 

R$ 0,03 no preço, pagos ao produtor, do quilo do suíno vivo pronto para abate (animal 

terminado, macho ou fêmea, entre 80 e 120 quilos) nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do 
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Paraná. Bem como, sugerem que um aumento hipotético de R$ 1,00 no preço da saca de 60 

quilos da soja em grão levaria a um aumento de R$ 0,03 no preço, pagos ao produtor, do quilo 

do suíno vivo pronto para abate (animal terminado, macho ou fêmea, entre 80 e 120 quilos) nos 

Estados de Goiás e de Minas Gerais. Mas, para o produtor paranaense, levaria a um aumento 

de R$ 0,02 no preço do quilo do suíno vivo. 

Além disso, os resultados sugerem que um hipotético aumento de R$ 1,00 no preço do 

sorgo granífero em grão, saca de 60 quilos, teria como consequência, um possível aumento de 

R$ 0,05 nos preços pagos aos produtores por quilo do suíno vivo pronto para abate (animal 

terminado, macho ou fêmea, entre 80 e 120 quilos) em Goiás. Já em Minas Gerais esse aumento 

seria de R$ 0,06 e, no Paraná, levaria a R$ 0,01 de aumento nos preços do quilo do suíno vivo 

para o produtor. 

Em resumo, no Estado de Goiás um possível aumento de R$ 1,00 nos preços dos grãos 

levaria a um aumento nos preços do quilo do suíno vivo, pago ao produtor, em R$ 0,06 quando 

se utiliza milho e soja na composição da ração, porém quando se utiliza sorgo e soja, esse 

aumento seria de R$ 0,08. Em Minas Gerais, um aumento hipotético de R$ 1,00 nos preços dos 

grãos causaria no quilo do suíno vivo pronto para abate um aumento de R$ 0,06, utilizando 

milho e soja na composição da ração dos suínos, e de R$ 0,09 quando se tem sorgo e soja. Já 

no Estado do Paraná, um aumento hipotético de R$ 1,00 nos preços dos grãos levaria a um 

aumento do quilo do suíno vivo em R$ 0,05 para o produtor quando se tem milho e soja na 

composição da ração, e de R$ 0,03 quando a ração porcina possui sorgo e soja em sua 

composição. 

Engle e Granger (1987) destacaram que o termo de correção do erro é quem pode ligar 

o comportamento das séries no curto prazo ao seu valor no longo prazo. Desta forma, ao 

considerar que os pares das variáveis (produto e insumo) são cointegradas, o modelo estimado 

foi o de correção de erros proposto por Engle-Granger, que incorpora informações de curto e 

longo prazo, para se descobrir o quanto do valor de erro de equilíbrio é corrigido em cada 

período, no caso deste estudo, a cada semana. 

Na tabela 10, que se segue, é apresentado os resultados obtidos com a estimação do 

método de correção de erros entre pares de variáveis (preço do suíno vivo com os preços dos 

grãos da ração suína) dos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. 
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Tabela 10: Método de correção de erros (ECM) 

Equação 𝜋 P valor 

Goiás 

Suíno e Milho -0,07 0,00 

Suíno e Soja -0,05 0,00 

Suíno e Sorgo -0,09 0,00 

Minas Gerais 

Suíno e Milho -0,09 0,00 

Suíno e Soja -0,09 0,00 

Suíno e Sorgo -0,08 0,00 

Paraná 

Suíno e Milho -0,28 0,00 

Suíno e Soja -0,26 0,00 

Suíno e Sorgo -0,28 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Para o Estado de Goiás, conforme resultados da tabela 10, chegou-se à conclusão de que 

a velocidade de ajuste dos preços do sorgo, no curto prazo rumo ao equilíbrio na relação de 

longo prazo, com o preço do suíno vivo é superior às velocidades de ajustes dos preços do milho 

e da soja. Assim, têm-se que 9% do ajuste ao equilíbrio do preço do sorgo ocorre a cada semana. 

Já para o milho, 7% do ajuste acontece semanalmente e 5% do ajuste ocorre em cada período, 

para a soja. Mais especificamente, pode-se afirmar, portanto, que os preços demoram certa de 

dois meses para chegarem ao equilíbrio novamente em Goiás. 

Em Minas Gerais, pelos resultados obtidos na tabela 10, têm-se que a velocidade de 

ajuste dos preços do sorgo é inferior às velocidades de ajustes dos preços do milho e da soja em 

direção ao equilíbrio com os preços da carne suína. Sendo assim, 9% do ajuste ao equilíbrio 

dos preços do milho e da soja ocorrem em cada semana. Já para o sorgo, 8% o ajuste acontece 

em cada período. Em resumo, os preços dos principais grãos da alimentação de suínos demoram 

cerca de dois meses para se equilibrarem outra vez. 

Os resultados do modelo ECM, expostos na tabela 10, para o Estado do Paraná 

demonstraram que a velocidade de ajuste dos preços do milho e do sorgo, no curto prazo rumo 

ao equilíbrio na relação de longo prazo, com o preço do suíno vivo é superior às velocidades de 

ajustes dos preços da soja. Assim, têm-se que quase 30% do ajuste ao equilíbrio dos preços do 

milho e do sorgo ocorrem a cada semana. Já para a soja, 26% do ajuste acontece em cada um 
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dos períodos. Ou seja, os preços dos principais grãos da alimentação de suínos no Estado do 

Paraná demoram cerca de quatro semanas para conseguirem chegar ao equilíbrio novamente. 

Assim como neste estudo, Xu (2012) concluiu que existe uma relação de curto e longo 

prazo entre os preços do suíno vivo com o milho, sendo que os preços do grão se ajustam 

lentamente rumo ao equilíbrio.  

Como forma adicional à pesquisa, foi analisada a presença de não linearidades e 

descontinuidades no relacionamento entre os preços por meio da inclusão de um limiar. Foram 

utilizados os modelos TAR e M-TAR que permitem à análise da velocidade de ajuste ao 

equilíbrio de longo prazo de forma não linear. Além disso, os ajustes assimétricos resultantes 

da aplicação dessa cointegração com threshold, permitem uma melhor compreensão das 

relações de equilíbrio de curto e longo prazo entre as variáveis. 

Os testes TAR e M-TAR, assim como o teste ECM, foram executados em dois passos. 

O primeiro passo foi similar ao do modelo ECM que tratou da geração de resíduos através de 

uma regressão simples estimada por MQO das variáveis independentes (preços do milho, soja 

e sorgo) para com a variável dependente (preço do suíno vivo). Já o segundo passo consistiu na 

regressão dos resíduos gerados no passo anterior em relação às variáveis threshold para 

verificar se, de fato, alterações nos preços do milho, da soja e sorgo são transmitidas aos preços 

do suíno vivo em território goiano, mineiro e paranaense. 

Esclareço, neste ponto, que as séries dos preços do milho, soja, sorgo e do suíno vivo 

foram logaritmizadas na execução desses testes, o que propicia uma amenização da 

heterocedasticidade25 e uma maior precisão de cálculo dos coeficientes, sendo defasadas em 

(I(1)). 

A tabela 11, a seguir, expõem os resultados obtidos com a estimação das equações dos 

testes de cointegração (H0: ρ1 =  ρ2= 0) e de assimetria (H0: ρ1 =  ρ2), dos modelos TAR e 

M-TAR, para os pares de variáveis (preços do suíno vivo com os preços dos grãos da ração de 

suínos) nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. Bem como, apresenta os resultados 

para 𝜌1, 𝜌2 e τ. Sendo que no modelo TAR o valor de τ é dado como nulo, explicitado no item 

4.4 desta dissertação. 

 

 

 
25 No estudo de um modelo econométrico, deseja-se que a variância dos resíduos gerados pela estimação do modelo 

seja constante. Se isso acontece, o pressuposto de homoscedasticidade é satisfeito. Quando esse pressuposto é 

violado, a variância dos resíduos não é constante ocorre a heterocedasticidade (TAYLOR, 2005). 
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Tabela 11: Parâmetros estimados para os modelos TAR e M-TAR entre pares de variáveis 

com preços logaritmizados  

 Equações ρ1 ρ2 τ H0: ρ1 =  ρ2= 0 H0: ρ1 =  ρ2 

Modelo TAR 

 

Goiás 

Suíno e Milho -0,04 -0,08 - 13.59146** 0.648466** 

Suíno e Soja -0,05 -0,07 - 13.30939** 0.278568** 

Suíno e Sorgo -0,04 -0,08 - 13.80405** 0.651834** 

 

Minas 

Gerais 

Suíno e Milho -0,05 -0,08 - 14.05704** 0.438016** 

Suíno e Soja -0,06 -0,09 - 15.16934** 0.290060** 

Suíno e Sorgo -0,05 -0,08 - 14.20692** 0.354338** 

 

Paraná 

Suíno e Milho -0,03 -0,06 - 14.28711** 0.697919** 

Suíno e Soja -0,03 -0,05 - 13.42246** 0.245241** 

Suíno e Sorgo -0,03 -0,05 - 12.81732** 0.462788** 

Modelo M-TAR 

 

Goiás 

Suíno e Milho -0,01 -0,08 -0.014456 14.60294** 2.614733** 

Suíno e Soja -0,01 -0,09 -0.008654 15.14806** 3.856522** 

Suíno e Sorgo -0,01 -0,09 -0.013072 15.41615** 3.781652** 

 

Minas 

Gerais 

Suíno e Milho -0,04 -0,14 -0.015373 15.80621** 3.822111** 

Suíno e Soja -0,04 -0,17 -0.046520 16.52545* 5.370575* 

Suíno e Sorgo -0,04 -0,14 -0.019657 16.12988** 4.070337** 

 

Paraná 

Suíno e Milho -0,06 -0,02 -0.004462 14.68725** 1.471083** 

Suíno e Soja -0,06 -0,01 -0.002590 14.79839** 2.919765** 

Suíno e Sorgo -0,05 -0,01 -0.003019 13.47921** 1.757508** 

Nota: (***), (**) e (*) indicam significativo a 1%, 5% e 10%, respectivamente. Valores críticos para os testes F e 

𝜙 foram calculados por Wane et al. (2004), segundo método de Monte Carlo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

O primeiro passo para análise dos resultados obtidos com os modelos TAR e M-TAR 

foi testar 𝐻0: 𝜌1 =  𝜌2= 0, ou seja, ausência de cointegração entre as séries de preços. Em ambos 

os modelos, como consta na quinta coluna da tabela 11, a hipótese nula foi rejeitada a 1% e 5% 

de significância, confirmando que existe um equilíbrio de longo prazo entre os preços dos 

Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. Sugere-se, portanto, que os preços do suíno 

vivo goiano, mineiro e paranaense se cointegram aos preços do milho, da soja e sorgo, ou seja, 

possuem uma relação de longo prazo. Os resultados encontrados nos modelos TAR e M-TAR, 

de cointegração entre as séries de preços, são os mesmos obtidos com a estimação do modelo 

de cointegração de Engle-Granger, apesar das diferenças dos resultados em seus coeficientes.  
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Além disso, não se rejeitando a hipótese de cointegração entre os preços (produto e 

insumo), segue-se com o teste da hipótese de ajustamento assimétrico. Para os modelos TAR e 

M-TAR a hipótese nula é de simetria, ao se rejeitar a hipótese nula a relação entre as variáveis 

será assimétrica. 

Assim sendo, o teste de assimetria, cuja hipótese nula 𝜌1 =  𝜌2, evidenciou, em ambos 

os modelos para os Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná, um padrão de simetria, a 

1% e 5% de significância, na transmissão de preços entre o milho, a soja e o sorgo para os 

preços do suíno vivo, exposto na sexta coluna da tabela 11. Ou seja, não se rejeita a hipótese de 

os preços do suíno vivo responderem em igual intensidade tanto abaixo quanto acima do limiar 

a choques nos preços do milho, soja e sorgo.  

Sendo que o resultado obtido pela estimação H0: ρ1 =  ρ2 foi de não rejeição da 

simetria, não se pode apontar velocidade de ajustamento assimétrico dos preços para o vetor de 

equilíbrio, que é averiguada pelos valores estimados de 𝜌1 e 𝜌2 em direção ao valor de τ. 

Isto posto, Goodwin e Schroeder (1991) afirmam que mercados separados por grandes 

distâncias apresentam menor grau de integração quando comparados aos mercados mais 

próximos, elevando assimetrias. Nesta seara, informações contidas nos panoramas setoriais 

desta dissertação ajudam a explicar a questão da simetria encontrada entre os preços dos 

principais grãos da ração suína e os preços da carne porcina, indo ao encontro das conclusões 

de Goodwin e Schroeder (1991). Visto que, grande parcela da produção de grãos, 

principalmente sorgo e milho, em Goiás e no Paraná serem consumidas por granjas da região 

por ocasião do modelo produtivo adotado, em hipótese aumenta-se a possibilidade de 

transmissão simétrica de preços. Bem como, que devido a concentração de granjas próximas às 

grandes áreas produtoras de grãos nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná pode vir, 

também, a acarretar uma maior possibilidade de transmissão simétrica de preços. 

É importante ressaltar que a abordagem M-TAR é, em muitos aspectos, mais robusta do 

que os modelos de Engle-Granger e TAR para séries de preços agropecuários, conforme 

explicitado no quarto capítulo, item 4.4, desta dissertação. Encerrando a análise da influência 

dos preços dos principais grãos da alimentação de suínos no preço da carne porcina nos Estados 

de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná, o estudo segue com a aplicação do teste de causalidade 

de Granger emparelhado. 
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Os resultados da causalidade de Granger feita em pares de variáveis (preço do suíno 

vivo com os grãos da alimentação de suínos) para os Estados de Goiás, de Minas Gerais e do 

Paraná são apresentados na tabela 12. 

  

Tabela 12: Teste de causalidade de Granger emparelhada  

Hipótese Nula Estatística F P valor 

Goiás 

Milho não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Milho 

2,10 

1,76 

0,09 

0,18 

Soja não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Soja 

1,30 

1,01 

0,27 

0,37 

 Sorgo não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Sorgo 

0,33 

4,59** 

0,72 

0,01 

Minas Gerais 

Milho não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Milho 

 2,48** 

1,35 

0,03 

0,26 

Soja não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Soja 

0,33 

0,64 

0,72 

0,53 

 Sorgo não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Sorgo 

0,46 

0,45 

0,63 

0,64 

Paraná 

Milho não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Milho 

2,98** 

0,30 

0,05 

0,74 

Soja não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Soja 

0,17 

 3,55** 

0,85 

0,03 

 Sorgo não causa Granger em Suíno 

Suíno não causa Granger em Sorgo 

0,25 

0,64 

0,78 

0,53 

Nota: (**) indica 5% de significância. 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

O teste de causalidade de Granger emparelhado identificou, conforme resultados 

apresentados na tabela 12, uma causalidade de Granger unidirecional comum aos Estados de 

Minas Gerais e do Paraná, mais precisamente, dos preços do milho para os preços do suíno 

vivo. Ademais, em Goiás foi identificada uma causalidade de Granger unidirecional, dos preços 

do suíno vivo para os preços do sorgo. No Paraná, uma outra causalidade de Granger 

unidirecional encontrada foi dos preços do suíno vivo para os preços da soja. 

Dessa forma, sugere-se que o comportamento do preço do milho seja um bom previsor 

para as variações no preço do suíno vivo nos Estados de Minas Gerais e do Paraná. Bem como, 
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sugere-se que o comportamento do preço do suíno vivo goiano seja um bom previsor para as 

variações do preço do sorgo na região e que o preço do suíno vivo paranaense seja um bom 

previsor para o comportamento das variações do preço da soja. 

A existência de causalidade de Granger entre os preços do milho com os preços do suíno 

é justificável pelo fato do milho ser, tradicionalmente, o principal ingrediente usado na 

alimentação de suínos, representando em torno de 40% do custo de produção na suinocultura 

brasileira, conforme a ABCS (2020). Além disso, conforme a ABCS (2020), os Estados de 

Minas Gerais e do Paraná contam com a oferta de milho no período da safrinha, com vistas, 

principalmente, ao atendimento da demanda da indústria de proteína animal.  

Já para o sorgo, é importante esclarecer que a demanda do produto pelos suinocultores 

está condicionada a cotação do milho, com os valores variando de acordo com a região, oferta 

de milho, necessidade do comprador e disponibilidade local do produto (DUARTE, 2008). 

Como o preço do sorgo no mercado é relativamente mais baixo do que os preços de outros 

grãos, os custos de transporte e estocagem exercem uma influência muito grande nos preços 

locais praticados (RIBAS, 2008). Ademais, a produção de sorgo em Goiás é direcionada, quase 

que exclusivamente, para a produção de ração nas granjas da região, explicitado por Duarte 

(2008). 

Em relação aos resultados obtidos, alguns estudos sobre causalidade de Granger e 

transmissão de preços entre milho, soja e os elos da cadeia de produção de carnes corroboram 

os resultados da presente pesquisa, tais como: Rezitis (2010) e Rezitis e Stavropoulos (2011), 

que concluíram que os preços do milho influenciam nos preços das carnes, porém o contrário 

não é verdadeiro. 

Demonstrado que alterações nos preços do milho, da soja e do sorgo têm reflexo direto 

no comportamento dos preços recebidos pelos produtores de carne suína, finaliza-se, aqui, a 

análise sobre os resultados obtidos a respeito da influência dos principais grãos da alimentação 

suína nos preços da carne porcina nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. A seguir, 

são apresentadas as principais conclusões da pesquisa e as sugestões para estudos futuros. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho buscou-se analisar a influência dos preços dos principais grãos da 

alimentação de suínos no preço da carne porcina nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do 

Paraná, utilizando ferramentas econométricas e estatísticas apropriadas de análise de 

transmissão de preços. Determinou-se o nível de cointegração entre as séries de preços, a 

intensidade e a velocidade em que os preços são transmitidos do milho, da soja e do sorgo para 

a carne suína, a hipótese de assimetria na transmissão de preços e, por fim, a questão da 

causalidade no sentido de Granger existente. 

Ao verificar a interdependência entre as séries de preços, verificou-se que alterações nos 

preços do milho, da soja e do sorgo têm reflexo direto no comportamento dos preços recebidos 

pelos produtores de carne suína nos Estados de Goiás, de Minas Gerais e do Paraná. 

Como principais resultados, pôde-se constatar que quando há um aumento hipotético 

nos preços dos grãos que compõem a ração animal, os preços do quilo do suíno pagos ao 

produtor em Goiás e em Minas Gerais apresentariam um aumento mais expressivo quando 

utilizado sorgo e soja na alimentação desses animais. Já para o Estado do Paraná, um aumento 

hipotético dos preços do quilo do suíno vivo seria maior quando utilizado milho e soja como 

base alimentar dos suínos.  

Sendo assim, como o sorgo se apresenta no mercado como um substituto direto do milho 

na composição de rações, sem que haja perdas em termos nutricionais e qualitativos dessas 

rações, além de oferecer ganhos em termos de redução de custos, os resultados desta dissertação 

indicam aos gestores públicos de políticas agrícolas do Estado do Paraná a possibilidade de 

estimulo ao aumento da área plantada de sorgo em território paranaense. Desta forma, o uso de 

sorgo na produção de proteína animal daria maior segurança na rentabilidade do produtor 

suinícola paranaense, assim como, garantiria matéria-prima para abastecer a indústria local de 

carne suína quando da escassez regional de milho entre as safras. Todavia, desde que sejam 

efetuados estudos técnico-científicos que avaliem a viabilidade agronômica e/ou econômica-

social de adoção dessa política promotora de expansão da área cultivada de sorgo no Estado.  

Outrossim, os choques causados por aumentos dos preços dos grãos da alimentação dos 

suínos são transferidos aos preços da carne suína de forma tardia, sendo que os preços demoram 

cerca de dois meses para se equilibrarem com os preços praticados em Goiás e em Minas Gerais. 
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Mas, no estado Paraná, os choques causados por aumentos dos preços do milho, da soja e do 

sorgo demoram cerca de quatro semanas para que o relacionamento entre esses preços se 

equilibrarem novamente com os preços da carne suína. 

Ademais, não foram encontradas assimetrias nessas transmissões de preços, visto que 

grande parcela da produção de grãos, principalmente sorgo e milho, nos Estados de Goiás e do 

Paraná tem como destino o consumo em granjas locais, por ocasião dos modelos produtivos 

predominantes nessas localidades. Assim como, pela concentração de granjas próximas às 

grandes áreas produtoras de grãos em Minas Gerais (região do Triângulo/Alto Paranaíba), no 

Paraná (região Oeste) e em Goiás (região Sul). 

Além disso, apesar do valor de mercado do milho ser menor do que o da soja e, também, 

por se ter o sorgo como substituto direto na composição da ração suína, o comportamento do 

preço do cereal atua como bom previsor do comportamento dos preços do suíno vivo nos 

Estados de Minas Gerais e do Paraná. Ainda, não se pode rejeitar que os preços do suíno vivo 

goiano atuam como um bom previsor para os preços do sorgo em Goiás e que os preços do 

suíno vivo paranaense seja um bom previsor para o comportamento dos preços da soja na 

região. 

Pelo exposto, o presente estudo indica aos suinicultores goianos, mineiros e paranaenses 

o impacto no preço final de seu produto quando da escolha de determinado tipo de grão na 

alimentação de seu plantel, fornecendo ferramentas para um aumento possível na rentabilidade 

de seu negócio. 

Ressalta-se que, embora os modelos utilizados na presente dissertação sejam 

considerados adequados para análises de séries temporais de preços de produtos agropecuários, 

eles não estão livres de críticas e também apresentam seus limites. Contra os modelos threshold, 

pesa o fato de tais modelos serem restritos, apenas, a análises bivariadas, inviabilizando, assim, 

a inserção de mais variáveis que tenham relação direta com a problemática. 

Convém salientar, também, que este estudo não considerou a importância do preço da 

carne suína no mercado internacional, o comportamento dessa variável em mercados regionais 

integrados e, tampouco, abordou sobre os custos de transação existentes entre os elos que 

compõem a cadeia produtiva da carne suína brasileira, ficando como sugestões para estudos 

posteriores. 
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