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Resumo
Apesar da intensa valorização da taxa de câmbio, iniciada cm meados de 2004, as
exportações do agronegócio mantêm uma t ra je tór ia crescente. Neste trabalho, a partir
de um modelo teórico e econométríco, pretende-se aval iar cm que medida as variáveis
taxa de cambio, importações mundiais e Índice de preços internacionais de commodities
afetam as exportações do agronegócio brasileiro.

Palavras-chave: Importações mundiais ; Taxa de câmbio; Preços internacionais; Ex-
portações do agronegócio.

Abstract

In spite of the sharp strengthcning valuation of the exchange rate sincc 2004, agribusiness
exports have kept on growing, In this paper, based on a tlieoretical and econometric
model, we analyze and estimate the effcclí, of the exchange rate, world imporls and
iniernational prices on Brazilian agribusiness exports.
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1. Introdução

Desde 1999, quando houve a mudança do regime cambial para um sistema
flutuante, a taxa de câmbio no Brasil tem apresentado dinâmicas distintas. Em
um primeiro momento, a moeda brasileira sofreu forte depreciação (overshooting),
cujo ponto máximo ocorreu no ano de 2002, principalmente devido às incertezas
políticas daquele momento. Algum tempo mais tarde, em meados de 2004, a
estabilidade política, somada à condução da política econômica (ajuste fiscal e
consolidação do sistema de metas de inflação1), proporcionou um continuado
processo de valorização da taxa de câmbio que permanece ate os dias atuais.

Por um longo período, mais precisamente entre 1995 e 2001, a manutenção do
regime de câmbio administrado teve como grave conseqüência para a economia



brasileira, entre outras, o acúmulo de deficits comerciais. Mesmo após a desva-
lorização do Real, cm janeiro de 1999, a recuperação das exportações foi lenta e
o balanço comercial se reequilibrou somente cm 2001.

Evidentemente, como efeito contrário, esperava-se que a apreciação da moeda
doméstica em 2004, que se aprofundou durante o ano de 2005 c se mantém cm
2006, tivesse algum impacto no crescimento das exportações c, da mesma forma,
impulsionasse as importações de modo a reequilibrar o balanço de pagamentos.

No caso específico do setor do ágronegócio, responsável por aproximada-
mente 40% das exportações totais do Brasil (ver Figura I), a situação é bastante
interessante. No período em que a taxa de câmbio estava se valorizando, as
exportações do ágronegócio mantinham a expansão proporcionada, entre ou-
tros aspectos, pelo vigoroso crescimento do PIB do setor até 2005, pelo menos.

A Tabela l mostra que, apenas cm 2001 c 2002, a expansão das exportações
do ágronegócio caminhou juntamente com a desvalorização da taxa de câmbio
(aqui medida em termos reais2). Nos demais anos, as exportações do ágronegócio,



além de terem uma evolução inversamente proporcional à da taxa de câmbio,
tiveram uma expansão muito maior que no biênio anterior (23,35% em 2002/2003,
e 27,34% em 2003/2004).

Em 2005, apesar de uma queda na taxa de crescimento (para 11,64%), o setor
continuou apresentando crescimento das exportações, embora o ritmo de ex-
pansão tenha sido prejudicado, provavelmente, pela redução do PIB naquele
ano.

Tabela L- Taxa de crescimento da taxa de câmbio real (R$/US$) e
exportações do agronegócio (US$ bilhões) - valores percentuais —

2000/2001 a 2004/2005.

Embora pareça contraditório o movimento antagônico entre as exportações
do agronegócio e a taxa de câmbio real, a partir de 2002/2003, deve ser conside-
rado que a taxa de câmbio não foi a única variável preponderante na conjuntura
do setor externo do agronegócio. Evidentemente, a taxa de câmbio é uma variá-
vel-chave da questão, pois seu comportamento se reflete diretamente na renta-
bilidade das exportações e na remuneração dos produtores. Por outro lado, os
preços internacionais, os ganhos de produtividade auferidos pelo setor3, e a
intensificação do comércio internacional são variáveis de igual importância.

A corrente de comércio mundial (soma das exportações c importações mun-
diais em US$ bilhões) teve um crescimento contínuo desde 2001 /2002 (Figura 2).
De 2003 para 2004, por exemplo, o crescimento (o maior em nosso período de
análise) foi de 21,73%. A média do crescimento da corrente de comércio mundial,
entre 2000 c 2005, foi de 10,32%.

Outra variável possivelmente explicativa das exportações do agronegócio é
o comportamento dos preços internacionais. Como uma aproximação do que
seria um "preço internacional" do agronegócio, tomou-se como base o índice de

3. Os ganhos cie produtividade do agronegócio permitiram que o setor atendesse a demanda doméstica, causan-
do até mesmo redução de preços, especialmente dos alimentos, c aumentasse suas exportações, aproveitando-
se do crescimento da demanda externa. Para maiores detalhes, ver os trabalhos do Prof. Geraldo SanfAna de
Camargo Barras (CEPEA/USP-ESALQ) sobre os ganhos de produtividade do agronegócio brasileiro.



preços internacionais de commodities4, calculado pelo Inst i tuto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA). De 2000 a 2005, enquanto as exportações do
agronegócio brasileiro cresciam 111.34%, o índice de preços internacionais de
commodities também aumentava em 51,92%. Na Figura 3, são apresentadas as
três séries que serão analisadas empiricamente neste trabalho, onde se percebe
que a trajetória de valorização cambial foi compensada pelo aumento dos preços
internacionais, fenômeno esse que, somado aos ganhos de produtividade do
setor, permitiram o vigoroso crescimento das exportações.

Figura 2.- Taxa de crescimento da corrente de comércio mundial
(US$ bilhões) - valores percentuais - 2000/2001 a 2004/2005.

Corrente de Comércio Mundial (%)

Fonte: [PEA.

2. Metodologia

A análise metodológica deste trabalho consistiu na determinação de um
modelo da função de exportação, cm que essa variável é determinada pela taxa
de câmbio real, por um índice de preços internacionais, mais especificamente
de commodities, e pela renda mundial (aqui representada pelas importações
mundiais)3.

4. Existem vários índices de preços internacionais de commodities, calculados por diversas fontes. A» diferen-
ças metodológicas vão desde a seleção das commoditics, até a ponderação atr ibuída a cada commodity
selctcionada no índice.

í. Nilo existem dados mensais para a renda mundial . Por esse motivo, optou-se por uma variável proxy da renda
mundial . As impo ilações mund ia i s têm, reconhecidamente, uma relação diretamente proporcional com a renda.



Em seguida, a partir do modelo, é construído um modelo econométrico com a
adoção de um sistema VAR (Vetor Auto-Regressivo). A forma em que as variáveis
foram utilizadas, na primeira diferença, foi definida pelos testes de raiz unitária
(lestes Dickey-Fuller ou ADF). A utilização de um vetor de correção de erro foi
amparada nos resultados dos testes de cointegração (procedimento de Johansen).

2.1 Modelo teórico

Supõc-sc a função de exportação:

(O

onde P representa os preços internacionais, a taxa de câmbio real, e m as
importações mundiais totais6.



2.2 Modelo economctrico

O sistema VAR (Vetor Auto-Regressivo)8 definido neste trabalho tem como
variáveis: as exportações do agronegócio brasileiro (US$ bilhões), a taxa de câm-
bio real (R$/U$ sendo o 1GP-DÍ e o IPA dos Estados Unidos os dcflatorcs), o índice
de preços internacionais de commodities calculado pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (JPEA) e as importações mundiais totais (US$ bilhões). O
sistema c estimado com valores mensais de janeiro de 2000 a abril de 2006. Todos
os dados podem ser obtidos nos bancos de dados, disponíveis na internet, do
Ministério da Agricultura, Pecuária c Abastecimento (MAPA), c do 1PEA.

No caso das séries serem integradas de ordem l, 1(1), o sistema VAR, a partir
da expressão (3), é estimado com as variáveis na primeira diferença.

A função impulso-resposta e decomposição da variância são obtidas su-
pondo-se que apenas a variável exportações do agronegócio é endógena, em
princípio. Não foraiu impostas restrições aos coeficientes da representação de
médias móveis da função de impulso-resposta. Seguiu-se o procedimento de
decomposição de Bcrnankc, com as restrições aplicadas à matriz de relações
contemporâneas entre as variáveis endógcnas. Foi utilizado o programa RATS,
conforme sugerido por Endcrs (1996, 2004).

Foi considerado o seguinte sistema VAR:

(4)



sendo as importações mundiais totais (m), a taxa de câmbio real (</>), o índice de
preços internacionais de commodities (P) c as exportações brasileiras do
agronegócio (a) não correlacionados contemporaneamente, embora as duas
primeiras variáveis afetem as exportações.

Quando verificada a existência de cointegração entre as variáveis, o ter-
mo de correção de erro é introduzido no modelo VAR. Desse modo, obtém-se
de (4):

(5)

ou





No nível de 10% de signifícância, conforme os valores críticos do programa
RATS 5.0, aceita-se a hipótese de apenas dois vetores cointegrantes. Logo, os
termos de correção de erro serão utilizados na estimativa do VAR.

3.2 Resultados do VAR estimado

Na Tabela 5 são fornecidas as estimativas dos elementos da matriz A0. Todos
os coeficientes estimados apresentam sinais de acordo com o esperado. Os efei-
tos positivos sobre as exportações, da taxa de câmbio real e dos preços internaci-
onais, conforme o modelo teórico, são captados pelo modelo econométrico.

Nas Tabelas 6, 7, 8 e 9 são apresentados os resultados da decomposição da
variância de cada uma das series, pelo período de 15 meses. Novamente, com-

Tabela 5.- Coeficientes e erros padrões para a matriz Á,, do modelo com
taxa de câmbio real, índice de preços internacionais de commodities,

exportações brasileiras do agronegócio e importações mundiais totais.
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prova-se que o modelo econométrico capta as hipóteses básicas do modelo
teórico. Tanto a taxa de câmbio real, como o índice de preços internacionais de
commodities e as importações mundiais têm comportamento auto-rcgrcssivo,
de modo que suas variâncias são explicadas pela própria variável em mais de
75% durante todo o pcriodo.

Na Tabela 8, observa-se que mais de 40% da variância das exportações brasi-
leiras do agronegócio são explicadas pelo índice de preços internacionais de
commodities c pela taxa de câmbio real. Depois de aproximadamente cinco meses,
a taxa de câmbio real afeta cm 8% a variância das exportações, enquanto o índice
de preços internacionais representa algo em torno de 14%, e as importações
mundiais totais 19%. Nenhum desses efeitos, pela magnitude, c desprezível.

Na Figura 4, é analisada a natureza dos choques das três variáveis do siste-
ma. Os choques dos preços internacionais são muito estáveis, e praticamente
não alteram sua intensidade ao longo do período, e o mesmo acontece com a
taxa de câmbio real. O choque das importações totais tende a se estabilizar com
uma intensidade de 30% do efeito inicial, após dez meses. Finalmente, o choque
das exportações mostra uma tendência declinante, com perda de 50% da inten-
sidade inicial, estabilizando-se após sete meses.

Como previsto pelo modelo teórico, c indicado pelos resultados da decom-
posição da variância, deve-se avaliar os impactos de choques no câmbio c nos
preços internacionais sobre as exportações do agronegócio. Os resultados es-
tão nas Figuras 5 e 6, respectivamente.
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A Figura 5 mostra que, para um choque de 10% na taxa de câmbio real, há um
efeito positivo inicial de 9% sobre as exportações do agronegócio. Esse efeito
pode chegar próximoa 10% em quatro meses após o choque, mas tende a se
anular após o período de dez meses.

Os efeitos de um choque nos índices de preços internacionais de commodities
são mais intensos que os observados para as demais variáveis. O impacto inicial
de um choque de 10% no índice de preços leva a um aumento das exportações,
em três meses, de quase 20%. Depois de oito meses esse efeito tende a se
estabilizarem 14%.v

Finalmente, como pode ser visto na Figura 7, o impacto de um aumento de
10% nas importações mundiais totais, cm um primeiro instante, pode aumentar
as exportações do agronegócio brasileiro em quase 12%. Depois de 15 meses,
esse efeito se estabiliza cm torno de um aumento de 6%.
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Text Box
Fonte: Revista de Economia e Administração, n. 1, p. 1-15, jan/mar. 2007.




