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RESUMO 

 

A expansão das fronteiras agrícolas do Brasil tem alterado o mapa da produção de grãos 

do país; neste ínterim a região formada pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 

Bahia, denominada MATOPIBA tem se revelado como nova região produtora de grãos, 

especialmente soja e milho. O presente estudo visa compreender como se dá a transmissão 

de preços do milho em grãos entre a região do MATOPIBA e os principais estados 

produtores de milho do Brasil: Mato Grosso e Paraná. Especificamente procura-se 

verificar a existência da transmissão de preços, identificar o sentido de causalidade na 

transmissão, estimar a elasticidade da transmissão e verificar a validade da Lei do Preço 

Único, com foco voltado para a região do MATOPIBA. Para cumprir o objetivo, utilizou-

se séries de preços no nível de produtor para a saca de 60 kg do milho em grãos, dos 

seguintes estados: Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso e Paraná. Os métodos 

de pesquisa utilizados foram os testes de raiz unitária, teste de cointegração de Johansen, 

vetor de correção de erro e teste de causalidade de Granger. Compreender como se dá a 

formação e transmissão de preços no mercado de milho no país, contribui para uma 

melhor concepção da dinâmica inerente a este comércio. Como diferencial, este trabalho 

introduz a região do MATOPIBA nas análises de transmissão de preços, que ainda não 

foi encontrado na literatura sobre o tema. Os resultados indicam a existência de 

transmissão de preços e integração espacial entre o estado do Paraná e a região do 

MATOPIBA, validando os pressupostos da Lei do Preço Único para este mercado. Já o 

estado do Mato Grosso não se integra totalmente à região do MATOPIBA, tal fato pode 

ser explicado pelo fato deste estado estar integrado de forma mais forte com o mercado 

externo. 

 

Palavras-chaves: Transmissão de preços, Milho, MATOPIBA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The expansion of the agricultural frontier in Brazil has changed the map of the country's 

grain production; in the meantime the region formed by the states of Maranhão, 

Tocantins, Piauí and Bahia, called MATOPIBA has been revealed as new grain producing 

region, especially soybeans and corn. This study aims to understand how is the 

transmission of corn prices in grain between the region of MATOPIBA and the main 

producing areas of corn from Brazil: Midwest and South The goal is to analyze the 

transmission of corn prices in grains, from 2005 to 2016, between the region of 

MATOPIBA and the states of Mato Grosso and Paraná, which are most representative in 

the production of corn in the Midwest and South, respectively. Specifically seeks to 

determine the existence of price transmission, identify the direction of causality in the 

transmission, to estimate the elasticity of the transmission and check the validity of the 

Law of One Price, focusing facing the MATOPIBA region. To meet the goal, we used 

price series producer level for a bag of 60 kg of maize grain, the following states: 

Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso and Paraná. The research methods used 

were the unit root tests, cointegration test of Johansen, error correction vector and Granger 

causality test. Understanding how is training and transmission of prices in the corn market 

in the country, contributes to a better design of the dynamics inherent in this trade. As a 

differential, this work introduces the region of MATOPIBA in the price transmission 

analysis, which has not yet been found in the literature on the subject. The results indicate 

the existence of price transmission and spatial integration between the state of Paraná and 

the MATOPIBA region, validating the assumptions of the Law of One Price for this 

market. But the state of Mato Grosso do not fully integrates with the MATOPIBA region, 

this fact is explained because this state is integrated more strongly with the foreign 

market. 

 

Keywords: Price transmission, Corn, MATOPIBA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura brasileira tem se desenvolvido bastante a partir da década de 1990, 

com a aplicação de técnicas modernas de plantio, colheita e armazenagem, levando a 

ganhos de produtividade. Segundo dados da Conab, a produtividade média de grãos no 

Brasil saltou de 1.496 Kg/ha no ano de 1990 para uma produtividade média de 3.588 

Kg/ha no ano de 2015, o que corresponde a um ganho de produtividade de 139,8%.  

A abertura econômica dos anos 90 é o fator conjuntural atrelado ao 

desenvolvimento mais intenso da agricultura brasileira. A partir de então, acordos de 

redução de tarifas entre blocos econômicos, e a exposição da economia a mercados 

externos, provocou mudanças na estrutura de formação dos preços domésticos das 

commodities agrícolas. 

Dentre as commodities agrícolas produzidas no Brasil, o milho é o segundo mais 

produzido, representando 42% da produção de grãos, atrás apenas da soja, com 47% da 

produção de grãos. A cultura do milho foi uma das que mais experimentaram um aumento 

de produtividade. Entre os anos de 1990 e 2016 a produtividade, em kg por hectares, do 

milho aumentou 193%, tornando o país um dos maiores produtores mundiais desta 

commodity. O país passou de importador líquido de milho na década de 1990 para 

exportador líquido nos anos 2000.  

Historicamente a região Sul do país, mais precisamente o estado do Paraná, 

detinha a hegemonia na produção de milho. A partir da safra 2011/2012 a região Sul 

perdeu esta hegemonia para a região Centro-Oeste, que a superou em mais de 8.000 mil 

de toneladas do grão. Um fator preponderante para o impulso na produção de milho na 

região do Centro-Oeste foi a introdução do plantio da 2ª safra, especialmente no estado 

de Mato Grosso, que a partir da safra 2012/2013 se tornou o maior produtor de milho do 

país.  

Com o advento da tecnologia das sementes precoces, os produtores puderam em 

um mesmo ano1 produzir duas safras. O planejamento geralmente ocorre da seguinte 

forma: planta-se soja na 1ª safra e juntamente com a colheita desta, planta-se uma 2ª safra 

de milho. Portanto, os dois principais produtores de milho no Brasil são o estado do Mato 

Grosso, com uma 2ª safra expressiva, e o Paraná, que detém uma relação histórica com a 

cultura do milho. Na safra 2014/2015 os estados do Mato Grosso e Paraná, produziram 

                                                           
1 Ano-safra. 
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respectivamente, 20.763,4 mil toneladas e 15.862,9 mil toneladas de milho, o que 

representa respectivamente 24,5% e 18,7% da produção total de milho no país, segundo 

dados da CONAB (2016). 

A expansão da fronteira agrícola, partindo do Centro-Oeste em direção às regiões 

Norte e Nordeste do país, que ocorreu nos últimos vinte anos, tem transformado a 

agricultura numa região geográfica que recobre parcialmente os estados do Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia. Esta região geográfica tem sido comumente denominada de 

MATOPIBA, acrônimo criado com as iniciais dos quatro estados, onde ao longo das 

últimas duas décadas tem-se implantado uma agricultura moderna e eficiente, baseada em 

ciência e tecnologia. A região é formada por áreas de transição entre os biomas cerrado e 

semiárido em que as condições de clima exigem altos investimentos em pesquisas para o 

desenvolvimento de variedades de plantas bem adaptadas às condições da região.  

Não obstante às dificuldades, o MATOPIBA tem apresentado um expressivo 

aumento de produtividade nas lavouras de soja e milho, que são as principais lavouras 

cultivadas e representam respectivamente 54% e 32,5% da produção total de grãos da 

região. Na cultura do milho, a região produziu 6.357,1 mil toneladas na safra 2014/2015, 

o que a coloca como a sexta maior região produtora de milho do país. 

Este grão possui elevada importância na economia mundial e apresenta utilização 

destacada em diversos setores como: na fabricação de etanol; na fabricação de ração 

animal, como um dos principais macroingredientes da formulação de rações para aves e 

suínos; na indústria ligada à alimentação humana; dentre outras. No Brasil o milho é 

principalmente utilizado para alimentação animal e humana; e mais recentemente têm 

representado um componente importante da pauta de exportação brasileira, exportando 

28,9 milhões de toneladas no ano de 2015, segundo dados da Secex (2016).   

Dentre os estados estudados, o Mato Grosso é o estado que apresenta os menores 

preços para o milho, no nível de produtor, seguido do Paraná. Nos estados que compõe o 

MATOPIBA a cotação da saca de milho é mais elevada. Dados da Conab (2016) mostram 

que o preço médio da saca de 60 kg, durante o período compreendido de junho de 2005 a 

junho de 2016 ao nível de produtor é de R$ 15,12 (quinze reais e doze centavos) no Mato 

Grosso, R$ 19,86 (dezenove reais e oitenta e seis centavos) no Paraná, R$ 24,75 (vinte e 

quatro reais e setenta e cinco centavos) no Tocantins, R$ 25,59 (vinte e cinco reais e 

cinquenta e nove centavos) na Bahia, 27,44 (vinte e sete reais e quarenta e quatro 

centavos) no Piauí e R$ 28,57 (vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) no Maranhão.  
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O custo de produção da cultura do milho varia de acordo com o local em que é 

produzido e da tecnologia que se utiliza. A partir de dados da Conab (2016) observa-se 

que em março de 2015 o custo de produção por hectare, utilizando-se alta tecnologia era 

de R$ 3.784,10 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos) em Barreira-

BA, R$ 2.447,33 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) 

em Balsas-MA, e R$ 3.151,31 (três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e um 

centavos) em Londrina-PR. 

Compreender as características relacionadas à composição dos preços nos 

mercados agrícolas é uma preocupação constante de pesquisadores que estudam este 

setor. Trabalhos relacionados à formação do preço do milho no país e como se dá a 

transmissão de preços neste mercado, são de grande relevância para uma melhor 

concepção da dinâmica inerente a este comércio.  

Diversos trabalhos estudaram a integração espacial de mercados regionais de 

milho e a transmissão de preços entre estes mercados. Chiodi (2006) analisou a integração 

entre os mercados de milho na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo no período de 1996 a 2004. Dalla Libera 

(2009) estudou a transmissão de preços entre o mercado físico e o mercado futuro do 

milho e da soja no Brasil entre julho de 1994 e junho de 2008. Westerich Filho (2014) 

verificou como se dá a transmissão de preços entre os mercados de milho a nível de 

produtor entre estados da região Sul e Centro-Oeste. Fontes et al (2003) estimou a 

elasticidade de transmissão e a causalidade de preço do milho, entre o mercado físico e o 

mercado futuro (BM&F). Para o estudo selecionou-se localidades dos estados: BA, PR, 

RS, SC, MS, MT, GO, SP, MG, CE. Como resultado encontrou-se forte transmissão de 

preços entre o mercado físico e o mercado futuro, com elasticidade próxima de 1 (um), 

evidenciando que a BM&F tem forte influência na formação de preços das praças 

estudadas. 

Neste trabalho, pretende-se estudar a transmissão de preços e a integração de 

mercados entre a região do MATOPIBA e os estados do Mato Grosso e Paraná. Como 

um diferencial, este trabalho introduz a região do MATOPIBA nas análises de 

transmissão de preços, que ainda não foi encontrado na literatura sobre o tema. 

Portanto, a pergunta de pesquisa é: como se dá a transmissão de preços do milho 

em grãos entre a região do MATOPIBA e as regiões Centro-Oeste e Sul, que são as 

principais regiões produtoras de milho do Brasil? 
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Dessa forma, o objetivo geral desta dissertação é analisar a transmissão de preços 

do milho em grãos entre a região do MATOPIBA e as regiões Centro-Oeste e Sul no 

período de 2005 a 2016. E os objetivos específicos são: 

 Caracterizar o mercado produtor e consumidor de milho no Brasil. 

 Verificar se existe transmissão de preços entre os principais estados produtores de 

milho no Brasil e a região do MATOPIBA. 

 Identificar o sentido de causalidade na transmissão de preços entre os mercados 

analisados. 

 Estimar a elasticidade da transmissão de preços entre os mercados analisados. 

 Verificar a validade da Lei do Preço Único para o mercado de milho na região do 

MATOPIBA. 

A presente dissertação está organizada em cinco capítulos, além desta introdução. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre o mercado do milho no 

Brasil, além de evidências sobre produção e preço. O terceiro capítulo traz uma revisão 

empírica sobre transmissão de preços e integração de mercado. No quarto capítulo tem-

se a metodologia utilizada no trabalho, onde estão os aspectos relativos à descrição da 

modelagem econométrica de séries temporais e quanto ao tratamento dos dados. No 

quinto capítulo são apresentados e analisados os resultados encontrados neste estudo. E 

no sexto capítulo são apresentadas as conclusões obtidas nesta pesquisa. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO DE MILHO NO BRASIL 

 

Originário da América Central, o milho (Zea mays) foi introduzido na Europa 

pelos espanhóis, após as viagens de descoberta. Atualmente este é um dos cereais mais 

cultivados no mundo, devido em grande parte a sua qualidade nutricional, contendo quase 

todos os aminoácidos conhecidos. (DUARTE, 2000). 

O Brasil possui uma expressiva produção de milho em grãos, apresentando a 

terceira maior produção mundial do cereal. Na safra 2014/2015 o país produziu 84.672 

mil toneladas de milho em grãos, ficando atrás apenas dos EUA com uma produção de 

361.091 mil toneladas e da China com produção de 215.646 mil toneladas do grão. 

(USDA, 2016) 

O milho é o segundo grão mais produzido no país, sendo o primeiro lugar ocupado 

pela soja. A produção de milho representou 41,72% da produção total de grãos na safra 

2014/2015. A tabela 1 apresenta a produção brasileira de grãos na safra 2014/2015. 

(CONAB, 2016) 

 

Tabela 1: Produção brasileira de grãos na safra 2014/2015. 

Em mil toneladas. 

Cultura Produção 
Participação na 
produção total 

(%) 

Soja 96.228,0 47,41 

Milho 84.672,4 41,72 

Arroz 12.436,1 6,13 

Feijão 3.115,3 1,53 

Algodão - Caroço 2.348,6 1,16 

Sorgo 2.055,3 1,01 

Algodão em Pluma 1.562,8 0,77 

Amendoim 346,8 0,17 

Girassol 153,2 0,08 

Mamona 47,0 0,02 

TOTAL 202.965,5 100,00  

Fonte: Conab, 2016 

 

A evolução da produção brasileira de milho em grãos está representada no Gráfico 

1. Observa-se uma aceleração no incremento da produção a partir da safra 2004/2005. 

Este aumento na produção ocorreu mais por um ganho de produtividade do que por um 

aumento na área plantada. Enquanto a área plantada cresceu a uma taxa média de 2,54% 
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ao ano entre a safra de 2004/2005 e a safra 2014/2015, a produtividade cresceu a uma 

taxa média de 6,53% ao ano no mesmo período. (CONAB, 2016) 

 

Gráfico 1 – Série Histórica da produção total de milho no Brasil – 1976 a 2015. Em mil 

toneladas.  

 

Fonte: Conab, 2016. 

 

Nos últimos anos ocorreu uma mudança marcante com relação ao período de 

cultivo da cultura do milho no território brasileiro. Esta mudança está relacionada à 

introdução, de forma massiva, do plantio do milho segunda safra, também denominado 

de milho “safrinha”, especialmente nos estados do Centro-Oeste. O plantio do milho 

segunda safra foi possibilitado pelo uso de variedades mais precoces de soja na primeira 

safra, permitindo o plantio do milho segunda safra após a colheita da soja. Do total da 

área de milho plantada na safra 2014/2015, a maior parte (61% do total) corresponde a 

milho segunda safra. No gráfico 2 observa-se claramente a tendência de aumento de área 

de milho segunda safra e como consequência de uma redução de área de milho primeira 

safra. O ponto de superação da segunda safra em relação à primeira foi o ano safra de 

2011/2012. 

A introdução massiva do cultivo da segunda safra de milho, está estritamente 

ligado ao aumento da produção da cultura no país. Este crescimento da produção interna 

do grão tem sido acompanhado pelo aumento do seu volume de exportação. No ano de 

1999 o Brasil exportou 5.381 toneladas de milho, já no ano de 2015 o país bateu recorde 
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de exportação, com uma quantidade exportada de 28.915.338 toneladas do grão. Este 

crescimento expressivo tornou o Brasil o segundo maior exportador mundial de milho, 

atrás apenas dos EUA. (USDA, 2016; SECEX, 2016). 

 

Gráfico 2 – Série Histórica da área plantada de milho no Brasil, por safra – 1976 a 2015. 

Em mil hectares.  

Fonte: Conab, 2016. 

 

No gráfico 3 observa-se a evolução na exportação brasileira de milho em grãos. O 

aumento dos preços da commodity em nível mundial nos últimos anos é outro fator que 

tem contribuído para o aumento das exportações brasileiras, uma vez que tornou o 

produto viável à exportação. Este aumento das exportações deixa implícito que o país está 

encontrando formas de tornar sua produção mais competitiva para o mercado externo.  

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) a área 

cultivada de milho deverá atingir 16,7 milhões de hectares até o ano 2022/2023, 

representando um acréscimo de aproximadamente 1 milhão de hectares. Não obstante à 

possibilidade de aumento de área, a produção de milho no país ainda tem muito espaço 

para crescimento via aumento de produtividade da cultura. O espaço para crescimento de 

produtividade fica evidente quando comparada a produtividade brasileira com a de 

tradicionais exportadores da commodity, como Estados Unidos e Argentina, que possuem 

produtividade média próxima a 10.000 Kg/ha (dez mil quilogramas por hectare) 

(CARVALHO, 2007) enquanto que a produtividade brasileira está em torno de 5.400 

Kg/ha (CONAB, 2016). 
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A crescente demanda, interna e externa, por milho, projeta a importância do 

mercado deste grão para a economia nacional e internacional. O milho é o principal 

macroingrediente para a produção de ração, e junto com a soja, é insumo básico para a 

avicultura e a suinocultura, dois mercados em que o Brasil tem demonstrado 

competitividade internacional, gerando emprego e renda (CALDARELLI e BACCHI, 

2012).  

 

Gráfico 3 - Série Histórica da exportação de milho no Brasil – 1999 a 2015. Em toneladas.  

 

Fonte: Secex, 2016. NCM: 1005.1000 e 1005.9010. 

 

O Brasil não é apenas grande produtor de milho, mas também se destaca no 

consumo deste produto. Segundo dados da Celeres (2016) foram demandadas 93.123 mil 

toneladas de milho no Brasil no ano de 2015, e o consumo animal representa a maior 

parte desta demanda. O gráfico 4 mostra o consumo de milho em cada um dos setores 

representativos, para o ano de 2015. O consumo de aves e suínos foi o destino de quase 

50% do milho produzido no país no ano de 2015. O aumento do porte e da 

competitividade dessas atividades nos últimos anos tem feito com que o consumo de 

milho, principal insumo, apresente taxas elevadas de crescimento. Já a pecuária de corte, 

setor com expressividade na economia brasileira, pouco influencia o mercado de milho 

no país, já que ela é praticada predominantemente de forma extensiva, com a utilização 

de pastagem como a principal fonte de alimentação do rebanho. 
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A análise do inter-relacionamento dos segmentos intermediários é fundamental 

para o entendimento do mercado. Entre as características desse sistema estão sua 

abrangência, no que diz respeito a produtos finais, e sua interação com os demais sistemas 

agroindustriais como insumo. Se por um lado o milho é empregado como matéria-prima 

em diversos produtos finais, em mercados distintos, por outro, a maior parte do milho 

toma a forma de insumos em diversos sistemas agroindustriais, principalmente voltados 

à produção animal (SOUSA; AZEVEDO; SAES, 1998). 

 

Gráfico 4 - Demanda total por milho – Brasil – 2015. Em mil toneladas.  

  

Fonte: Celeres, 2016. 

 

Quanto à oferta total de milho no Brasil, esta é representada pelo estoque, 

produção, importação e consumo de substitutos. No ano de 2015 a oferta total de milho 

foi de 106.449 mil toneladas sendo que a produção e o estoque representaram 97,77% 

deste total. (CELERES, 2016). 

 

2.1 PRODUÇÃO DE MILHO NAS REGIÕES CENTRO-OESTE E SUL 

 

A produção brasileira de milho se concentra, sobretudo, nas regiões Centro-Oeste 

e Sul. Segundo dados da Conab (2016) a região Centro-Oeste é a principal produtora de 

milho no Brasil representando 46,7% da produção total na safra 2014/2015; seguidas da 
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região Sul com 29,8%, da região Sudeste com 13,1 %, da região Nordeste com 7,4% e da 

região Norte com 3%, conforme observado na tabela 2.  

A região Sul do país apresenta relevância histórica na produção e consumo 

nacional de milho. O estado do Paraná foi o maior produtor de milho até a safra 2011/2012 

e possui uma das produtividades mais elevadas do país, atingindo na safra de 2014/2015 

produtividade média de 6.457 Kg/ha, segundo dados da CONAB. A demanda de milho 

na região Sul é fortemente influenciada pelos produtores de aves e suínos que se 

concentram na região, sobretudo no estado de Santa Catarina. Nesta região, apenas no 

Paraná é plantada segunda safra de milho. Os demais estados da região não apresentam 

condições edafoclimáticas para a produção da safrinha. 

 

Tabela 2: Produção de Milho por Região na 

Safra 2014/2015. Em mil toneladas. 

REGIÃO 2014/15 % 

CENTRO-OESTE 39.582,1 46,7% 

SUL 25.225,0 29,8% 

SUDESTE 11.061,2 13,1% 

NORDESTE 6.243,1 7,4% 

NORTE 2.561,0 3,0% 

BRASIL 84.672,4 100,0% 

Fonte: Conab, 2016. 

 

A região Centro-Oeste passou a participar mais ativamente da produção agrícola 

do país a partir da década de 1970, quando houve um estímulo à exploração de novas 

fronteiras agrícolas. O crédito subsidiado, a fixação de preço mínimo para commodities 

agrícolas, o investimento em infraestrutura de transporte e a ampliação da capacidade 

armazenadora viabilizaram a atividade agrícola nesta região (FILHO, 2014).  

Nos últimos 10 anos a região Centro-Oeste experimentou um crescimento 

exponencial na produção de milho, o que a colocou, recentemente, como a maior 

produtora de milho no país, tal situação ocorreu a partir da safra 2011/2012 quando a 

região produziu 31.116,3 mil toneladas de milho contra uma produção de 23.046,8 mil 

toneladas na região Sul, segundo dados da CONAB (2016).  

A introdução generalizada do cultivo da segunda safra de milho, que ocorre em 

todos os estados da região, foi o fator preponderante para a explosão da produção nesta 

região. O milho safrinha é plantado em parte da área que foi ocupada pela cultura da soja 

em uma mesma safra, tornando mais eficiente o uso da terra, pois, utiliza a infraestrutura 
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disponível da propriedade que ficaria ociosa durante a entressafra e leva em conta a 

importância agronômica da rotação de cultura. O gráfico 5 mostra a evolução da produção 

de milho nas duas principais regiões produtoras do país. 

Dentre os estados, Mato Grosso figura com a maior produção nacional de milho, 

produzindo 20.763,4 mil toneladas na safra 2014/2015. O segundo maior produtor da 

commodity é o estado do Paraná com uma produção de 15.862,9 mil toneladas no mesmo 

ano-safra. A hegemonia do estado do Mato Grosso na produção de milho se deu a partir 

da safra 2012/2013, até então, o estado tradicionalmente com a maior produção de milho 

era o Paraná. Observa-se que a produção intensa de milho segunda safra no estado do 

Mato Grosso é o responsável pelo salto de produção deste estado, conforme dados da 

CONAB da série histórica da produção de milho. 

 

Gráfico 5 – Série Histórica da produção total de milho na região Centro-Oeste e 

Sul – 1976 a 2015. Em mil toneladas.  

 

 Fonte: Conab, 2016. 

 

A tabela 3 mostra a produção e a exportação de milho nos estados do Mato Grosso 

e Paraná entre os anos de 2005 e 2015. Observa-se que a maior parte da produção do 

estado do Mato Grosso tem como destino a exportação, já o estado do Paraná destina uma 

quantidade menor de sua produção à exportação. No período apresentado na tabela o 

Mato Grosso exportou em média 56,1% do que foi produzido no estado; no mesmo 

período o Paraná exportou em média 19% do que foi produzido no estado. 
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Tabela 3 – Produção e exportação de milho nos estados do Mato Grosso e Paraná – 2005 

a 2015. Em mil toneladas. 

Ano 

Mato Grosso Paraná 

Exportação 
(ton.) 

Produção 
(ton.) 

Participação 
exportação 

na produção 
(%) 

Exportação 
(ton.) 

Produção 
(ton.) 

Participação 
exportação 

na produção 
(%) 

2015 14.457,8 20.763,4 69,6% 3.637,3 15.862,9 22,9% 

2014 10.948,5 18.049,4 60,7% 3.059,7 15.671,8 19,5% 

2013 15.666,3 19.893,0 78,8% 3.841,9 17.642,4 21,8% 

2012 9.094,4 15.610,4 58,3% 4.221,7 16.757,1 25,2% 

2011 6.085,4 7.619,7 79,9% 1.531,8 12.247,7 12,5% 

2010 6.772,6 8.118,1 83,4% 1.955,2 13.443,3 14,5% 

2009 5.093,2 8.081,7 63,0% 1.846,1 11.100,8 16,6% 

2008 2.849,8 7.806,8 36,5% 2.016,6 15.368,3 13,1% 

2007 3.692,5 5.864,9 63,0% 4.064,5 13.851,3 29,3% 

2006 429,6 4.028,3 10,7% 2.920,8 11.173,0 26,1% 

2005 441,8 3.384,4 13,1% 600,7 8.414,3 7,1% 
Fonte: Conab, 2016 e Secex, 2016. NCM: 1005.1000 e 1005.9010. 

 

2.2 PRODUÇÃO DE MILHO NA REGIÃO DO MATOPIBA 

 

A expressão MATOPIBA resulta de um acrônimo criado com as iniciais dos 

estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa expressão designa uma realidade 

geográfica que recobre total ou parcialmente os quatro estados mencionados, 

caracterizada pela expansão de uma fronteira agrícola baseada em tecnologias de alta 

produtividade. Esta área, recentemente institucionalizada como uma região de 

desenvolvimento do país por meio do decreto presidencial 8.447 de 6 de maio de 2015, é 

considerada a última fronteira agrícola do país, e vem a cada ano ampliando a área 

plantada, a produtividade e, por conseguinte, a produção de grãos, particularmente de soja 

e milho.  (MIRANDA et. al., 2014). 

Uma série de critérios elaborados pelo Grupo de Inteligência Territorial e 

Estratégica - GITE da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, serviu 

de base para a delimitação territorial do MATOPIBA, que conta com uma área de cerca 

de 73 milhões de hectares. A região é um recorte geográfico que inclui os cerrados do sul 

do Maranhão, norte do Tocantins na região Norte, o sudoeste do Piauí e oeste da Bahia 

na região Nordeste do Brasil. 
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A figura 1 apresenta a delimitação territorial do MATOPIBA proposto pela 

Embrapa, que inclui 31 microrregiões do IBGE em que as atividades do setor primário 

prevalecem sobre as demais atividades da região. 

 

Figura 1: Delimitação territorial do MATOPIBA.  

 Fonte: MIRANDA, 2015. 

 

A tabela 4 apresenta a produção de milho total nas 27 (vinte e sete) unidades da 

federação por ordem decrescente. Na 6ª posição aparece o somatório da produção dos 4 

estados que compõe o território do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). 

Na tabela 5 está representada a produção de soja e milho na região do MATOPIBA, 

observa-se que a principal cultura cultivada na região é a soja com 54% da produção total 

de grãos seguida do milho no 32,5% da produção total de grãos.  
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Tabela 4: Produção de Milho Total 

Safra 2014/2015. Em mil toneladas. 

Ordem UF 2014/15 

1 MT 20.763,4 

2 PR 15.862,9 

3 MS 9.282,9 

4 GO 8.993,9 

5 MG 6.864,5 

6 MATOPIBA* 6.357,1 

7 RS 6.173,0 

8 SP 4.166,2 

9 SC 3.189,1 

10 BA 2.773,4 

11 MA 1.469,2 

12 PI 1.064,3 

13 TO 1.050,2 

14 PA 706,8 

15 SE 668,5 

16 RO 651,3 

17 DF 541,9 

18 CE 151,4 

19 AC 96,3 

20 PE 58,2 

21 AM 39,4 

22 AL 30,3 

23 ES 24,3 

24 PB 20,3 

25 RR 15,4 

26 RN 7,5 

27 RJ 6,2 

28 AP 1,6 

  BRASIL 84.672,4 

Fonte: CONAB, 2016. 

Nota: *Somatório da produção nos estados do 

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. 

 

 O gráfico 6 mostra a série histórica da produção de milho nos quatro estados que 

compõem a região do MATOPIBA, é possível observar que a partir do início dos anos 

1990 o estado da Bahia apresenta um crescimento na produção de milho, nos demais 

estado do MATOPIBA esse crescimento mais acentuado se dá a partir da safra 

2006/2007. 
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Gráfico 6 – Série Histórica da produção total de milho na região do MATOPIBA 

– 1976 a 2015. Em mil toneladas.  

 

Fonte: Conab, 2016. 

 

Conforme observa-se na tabela 5, que a região do MATOPIBA participa com 

quase 11% da produção total de soja do país e com 7,5% da produção total de milho. 

Dentre os estados que compõe a região, a Bahia se destaca com a maior produção tanto 

de soja quanto de milho, produzindo quase sempre o dobro da produção dos outros 

estados.  

 

Tabela 5: Produção de soja e milho no MATOPIBA – 2014/2015. 

REGIÃO/UF 

MILHO 

PRODUÇÃO 
(TON.) 

PART. 
PRODUÇÃO 
GRÃOS DO 

ESTADO (%) 

PART. 
PRODUÇÃO DE 

MILHO 
NACIONAL (%) 

MARANHÃO 1.469,20 35,54 1,74 

TOCANTINS 1.050,20 24,91 1,24 

PIAUÍ 1.064,30 33,96 1,26 

BAHIA 2.773,40 34,37 3,28 

MATOPIBA 6.357,10 32,51 7,51 

BRASIL 84.672,40 41,72 100,00 
Fonte: Conab, 2016. 

 

 Na tabela 6 observa-se a produtividade média do milho, medido em quilos por 

hectares, em cada um dos estados analisados nesta dissertação. Na safra 2014/2015 o 

Paraná foi o mais produtivo dentre os estados considerados com 6.457 kg/ha; Mato 
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Grosso o segundo mais produtivo com 6.077 kg/ha; dentro da região do MATOPIBA o 

Tocantins foi o estado mais produtivo com 4.811 kg/ha, seguido da Bahia com 3.629 

kg/ha, Maranhão com 2.857 kg/ha e Piauí com 2.619 kg/ha. 

 

Tabela 6: Produtividade do milho nos seis estados analisados – 2004 a 2015. 

Safra 
Produtividade em Kg/ha 

PR MT BA MA PI TO 

2014/15 6.457 6.077 3.629 2.857 2.619 4.811 

2013/14 6.107 5.473 3.917 2.846 2.542 4.500 

2012/13 5.790 5.809 3.022 2.584 1.429 4.704 

2011/12 5.580 5.697 3.594 1.609 2.239 4.321 

2010/11  4.927 4.014 2.883 1.842 2.017 3.968 

2009/10  5.975 4.079 2.822 1.470 1.141 3.422 

2008/09 3.989 4.926 2.449 1.350 1.503 3.158 

2007/08 5.158 4.255 2.366 1.388 1.110 2.842 

2006/07 4.996 3.683 2.037 1.218 606 3.278 

2005/06 4.485 3.848 1.491 1.170 804 2.227 

2004/05 3.995 3.197 2.039 1.050 663 2.018 

Fonte: Conab, 2016. 

 

2.2 ASPECTOS RELACIONADOS AO PREÇO DO MILHO 

 

Chiodi (2006) argumentava que apesar do aumento contínuo na produtividade do 

grão, a cadeia brasileira de milho ainda apresentava baixa representatividade no mercado 

externo, não sendo o Brasil um exportador tradicional do grão, no início dos anos 2000. 

E desta forma, para o autor, a formação dos preços do milho no Brasil é grandemente 

influenciada por fatores relacionados à oferta e demanda do mercado interno, às políticas 

de preços, ao grau de abertura econômica e ao preço de outras commodities, sendo a soja 

a principal delas, já que são consideradas culturas substitutas. Em suma, os preços do 

milho àquela época, era fortemente relacionado a fatores internos. Para Guimarães e 

Barros (2006) a abertura comercial do mercado transfere para o comércio exterior o papel 

de amortecedor de choques de oferta e demanda internos que, no caso de mercados 

fechados, é desempenhado pelos estoques entre anos safras. 

Caldarelli e Bacchi (2012) estudaram os fatores que influenciam a formação do 

preço do milho em grão no Brasil. Para atingir o objetivo, estimou-se um modelo de ajuste 

de preços do tipo Autorregressão Vetorial com Correção de Erro - VEC. Os resultados 

mostram forte interação entre os mercados de milho e de soja, com relação de 

complementariedade na oferta e substitutibilidade na demanda, e que a renda e os juros 

são importantes fatores na determinação do preço do milho ao produtor e no atacado. A 
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partir dos resultados os autores puderam inferir a existência de interação entre os 

mercados interno e externo de milho, com o preço externo sendo tomado como referência 

para o interno, apesar de o processo de arbitragem não ocorrer de forma intensa. 

Caldarelli e Bacchi (2012) pontuam que fenômeno de ciclos anuais de preços é 

observado com frequência nas atividades agrícolas, principalmente naquelas voltadas ao 

mercado interno. As séries históricas dos preços recebidos pelos produtores de milho do 

Tocantins é a que ilustra de forma mais clara esse comportamento sazonal, como pode 

ser visto no gráfico 7 que traz o preço recebido pelo produtor na saca de 60 kg de milho, 

durante o decorrer do ano, no período de 2012 a abril de 2016. Observa-se que os preços 

são mais elevados no início de no final de cada ano, que é o período de entressafra, e 

recua um pouco em meados de cada ano, que é o período pós-colheita em que os estoques 

estão elevados.  

 

Gráfico 7 – Preço do milho pago ao produtor no Tocantins – Saca de 60 kg.  

 

Fonte: Conab/SIAGRO, 2016. 

 

A intensidade e frequência dos choques de oferta e demanda do produto e de seus 

insumos de produção e de comercialização são relevantes para a formação dos preços. O 

valor da saca mais elevado na série de preço no ano de 2016, conforme se observa no 

gráfico 6 na linha azul escura, é fortemente explicada por fatores climáticos adversos que 

reduziram sobremaneira a oferta/produção de milho na região do MATOPIBA. Barros 

(2006) elenca diversos fatores que promovem variações nos preços no nível do produtor, 
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entre eles: mudanças tecnológicas, preços dos fatores e produtos alternativos, 

financiamento, clima, etc. 

Segundo estimativas da Conab (2016), o cenário para a safra 2015/2016 projeta 

queda da produção de milho de 84,7 para 76,2 milhões de toneladas. Uma menor oferta 

do cereal dificultará o pleno atendimento da demanda total (consumo interno mais 

exportação), o que tem desencadeado um movimento de elevação dos preços internos, 

como pode ser observado na figura 2, em que todas as séries de preços terminam em 

elevação. 

 

Figura 2 – Preço da saca de 60 kg de milho nos estados estudados no período 

de jun./2005 a mai./2016.  

 

Fonte: Conab/SIAGRO (2016). 
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Dentro de uma expectativa de colheita abaixo do esperado alguns produtores 

podem não ter o volume disponível para cumprir seus contratos, o que reflete diretamente 

no volume de milho a ser exportado. 

Esta conjuntura de desabastecimento atrelado a preços que elevam bastante o 

custo de produção dos principais mercados consumidores de milho no Brasil tem 

provocado diminuição de plantel de aves e suínos, fechamento de algumas unidades 

produtoras de carnes, bem como a inviabilização de esmagamento do milho para 

produção de etanol. Assim, o consumo também sofre uma redução. 

Observa-se na figura 2 que os movimentos de preços nas diversas regiões do país 

são semelhantes. No entanto, a simples observação não é suficiente para concluir que os 

mercados de milho no sejam eficientes e estejam integrados. Para isso, é necessário que 

as informações do mercado sejam transmitidas de forma rápida e eficaz, permitindo que 

os mecanismos de arbitragem e a Lei do Preço Único funcionem a contento. 

Dentre os estados estudados nesta dissertação, Mato Grosso é o estado que 

apresenta os menores preços para o milho seguido do Paraná. Em maio de 2016 o preço 

médio da saca de 60 kg estava cotado a R$ 34,57 (trinta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos) no Mato Grosso; e a R$ 41,87 (quarenta e um reais e oitenta e sete centavos) 

no Paraná. Nos estados do MATOPIBA a cotação da saca encontrava-se em patamares 

mais elevados: R$ 47,29 (quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) no Piauí; R$48,53 

(quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) no Tocantins; R$ 50,79 (cinquenta reais 

e setenta e nove centavos) na Bahia; e R$59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos) 

no Maranhão.  

O custo de produção da cultura do milho varia de acordo com o local em que é 

produzido e da tecnologia que se utiliza. Segundo dados da Conab, o custo total de 

produção por hectare com utilização de alta tecnologia no mês de março de 2015 é de R$ 

3.784,10 (três mil, setecentos e oitenta e sete reais e dez centavos) em Barreira-BA, R$ 

2.447,33 (dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos) em Balsas-

MA, e R$ 3.151,31 (três mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e um centavos) em 

Londrina-PR. 

O destino principal da produção de milho do Mato Grosso é a exportação. Já a 

produção do Paraná e do MATOBIBA destina-se majoritariamente para o atendimento 

da demanda do mercado interno, no entanto, cada vez mais, ao longo dos anos a 

exportação de milho dos estados do MATOPIBA tem aumentado, como pode ser 

verificado na tabela 7. Até 2011 a região do MATOPIBA praticamente não exportava 
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milho, a partir de 2012 a região passou a comercializar mais fortemente com o mercado 

internacional até atingir em 2015 um recorde de exportação para a região, exportando 1,4 

milhões de toneladas o que correspondeu a 4,9% do total das exportações brasileiras de 

milho para o ano. 

 

Tabela 7 – Exportação de milho produzido na região do MATOBIPA e exportação total 

brasileira – 2005 a 2016. Em toneladas. 

ANO MA TO PI BA 
TOTAL 

MATOPIBA 
BRASIL 

PART. % 
MATOPIBA 

2016* 35.317 16.890 18.934 23.668 94.810 12.218.044 0,8 

2015 741.341 445.248 139.021 104.627 1.430.238 28.909.081 4,9 

2014 120.534 67.912 0 55.849 244.295 20.630.790 1,2 

2013 58.929 23.481 15.012 166.045 263.467 26.621.303 1,0 

2012 158.830 36.390 10.608 238.595 444.423 19.798.944 2,2 

2011 0 0 0 0 0 9.486.586 0,0 

2010 0 0 0 0 0 10.763.098 0,0 

2009 0 0 0 1.580 1.580 7.781.499 0,0 

2008 0 0 0 23.905 23.905 6.430.464 0,4 

2007 0 0 0 0 0 10.907.490 0,0 

2006 0 0 0 0 0 3.937.311 0,0 

2005 0 0 0 0 0 1.070.182 0,0 

Fonte: Secex, 2016. NCM: 1005.1000 e 1005.9010.    

*2016 refere-se aos quatro primeiros meses do ano. 

 

Barros (2006) pondera que a alta instabilidade dos preços agrícolas leva à 

formação de expectativas pouco confiáveis, levando o produtor a tomar uma série de 

precauções no sentido de reduzir seu risco. Bignotto, Barossi Filho e Sampaio (2006) 

alertam para a importância dos mercados futuros como instrumento de gestão de risco de 

preços. É de se supor que esses mecanismos para atenuar as incertezas impeçam que a 

atividade agrícola se processe de forma a aproveitar todas as vantagens comparativas que 

cada região apresenta. Em suma, a instabilidade de preços prejudica a decodificação, por 

parte do produtor, dos sinais que o mercado oferece, no sentido da produção dos bens 

mais desejados pelos métodos mais eficientes.   

Prosseguindo a análise, Barros (2006) observa que para o consumidor, o problema 

aparece sob forma de abastecimento instável a preços instáveis. A irregularidade do 

abastecimento é um problema importante, pelo fato de causar sérias oscilações no poder 

de compra e, por conseguinte, no bem-estar dos consumidores.   
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As políticas que visam controlar as oscilações de preços agrícolas estão descritas 

na seção seguinte.  

 

2.3 POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMO – SUBSÍDIO 

Como forma de controlar uma excessiva volatilidade nos preços agrícolas, que 

viesse a prejudicar a renda dos agricultores, instituiu-se a Política de Garantia de Preços 

Mínimos (PGPM) que consiste em um mecanismo específico de políticas de renda na 

agropecuária, através do qual busca-se garantir ao produtor rural uma receita mínima por 

unidade de produto e, com isso, estimular a produção (DEL BEL FILHO e BACHA, 

2005). Desta forma, o governo atua como agente regulador, com o objetivo de reduzir a 

volatilidade nos preços agrícolas especialmente nos períodos de safra, quando o excesso 

de oferta tende a pressionar o nível dos preços, eventualmente atingindo níveis inferiores 

ao custo de produção e exercendo pouca interferência quando o mercado permanece 

equilibrado. (SANCHES E BACHA, 2015). 

Guimarães e Barros (2006) argumenta que a PGPM tem o poder de induzir o 

aumento da oferta interna, quando se mantem preços mínimos elevados, o que pode tornar 

o país um crescente exportador, porém, às custas de gastos crescentes para o governo. 

A concessão de subsídios para amparar agentes, estabilizar preços e garantir o 

abastecimento seria justificável a partir do pressuposto de que o mercado é concorrencial. 

No entanto, para Filho (2014) os mercados agropecuários não são, necessariamente, 

concorrenciais. A possibilidade de exercício de poder de mercado entre os agentes da 

cadeia de comercialização permite que agentes se apropriem, indevidamente, de 

subsídios, tornando assim, a política ineficiente. Filho (2014) argumenta que 

processadores e/ou varejistas que exercem poder de mercado para reduzir os preços pagos 

a seus fornecedores, poderiam se apropriar dos subsídios. 

Del Bel Filho e Bacha (2005) e Bacha e Caldarelli (2008) concluíram que o apoio 

à comercialização não ocorre de forma proporcional entre os produtos, e nem à 

quantidade produzida por região, mostrando que os instrumentos de PGPM apresentam 

elevada concentração regional e entre os produtos agrícolas.  

Em 2013, segundo dados da Conab, do total dos R$ 477,9 milhões que o governo 

federal alocou nos leilões do Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (PEPRO), 94% foi 

destinado à comercialização do milho em grão. Enquanto que do total alocado à 

comercialização do milho, 97% do prêmio foi destinado a produtores e/ou cooperativas 

sediadas no estado do Mato Grosso. 
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Del Bel Filho e Bacha (2005) analisam a operacionalização e distribuição dos 

instrumentos de PGPM no Brasil, a partir de 1997, por região e por cultura. Os autores 

concluíram que o Contrato de Opções de Venda de Produtos Agrícolas (COVPA) 

concentra-se na cultura do milho; o Prêmio para Escoamento de Produto (PEP), na cultura 

do algodão; e a Aquisição do Governo Federal (AGF), nas culturas de arroz e feijão. Com 

relação à distribuição desses instrumentos por regiões, concluíram que os estados do 

Centro-Oeste são favorecidos pela utilização desses instrumentos de garantia de preços 

mínimos, enquanto os estados das regiões Norte e Nordeste pouco os utilizam. 

Rezende (2001) e Villa Verde (2001) destacam, também, que a conjuntura 

brasileira de intensificação da abertura comercial e restrição fiscal conduziu a política 

agrícola para uma intervenção direcionada e com gastos menores por parte do setor 

público. Stefanelo (2005) amplia a análise abordando também as modificações feitas na 

PGPM no início do século XXI.  

Bacha e Caldarelli (2008) concluíram que os instrumentos de garantia de preços 

mínimos se mostraram concentrados em produtos voltados ao mercado e em produtos nos 

quais os mercados são mais bem organizados, tais como: soja, milho e algodão. No que 

tange à distribuição por culturas, o Prêmio de Risco para Opção Privada (PROP) 

apresentou concentração em milho e soja e o PEPRO em milho, soja e algodão. No que 

diz respeito à concentração espacial, o PROP se concentrou no Mato Grosso, Goiás e 

Mato Grosso do Sul, o PEPRO no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, já o Prêmio 

para Equalização do Valor de Referência da Soja em Grãos (PESOJA) concentrou-se no 

Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Bahia. 

Ozaki e Batalha (2009) encontraram resultados que indicam que as regiões são 

beneficiadas de forma desigual pelos leilões realizados pelo governo e que o baixo preço 

do grão no Centro-Oeste reduz a possibilidade de transferir a produção de uma região 

para a outra, pois com o aumento da relação custo do frete sobre o preço final do produto 

estimula a intervenção do governo para garantir a renda e o abastecimento do produto. Os 

autores apontam que o principal efeito observado com a PGPM é a transferência do milho 

da região Centro Oeste para a região Nordeste, beneficiando os produtores agrícolas do 

Centro-Oeste e os compradores nordestinos. 
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2.3.1 EVOLUÇÃO RECENTE DOS INSTRUMENTOS DE GARANTIA DE PREÇOS 

MÍNIMOS 

A partir de 1990 houve redução da participação do Governo Federal no 

financiamento da agricultura, com o objetivo de tornar a agricultura brasileira mais 

competitiva no mercado mundial além de reduzir a deficiência estatal na infraestrutura de 

armazenamento e de escoamento. Com isso, modificações nos instrumentos pelos quais 

o governo operacionaliza a PGPM foram realizadas no sentido de diminuir a influência 

da esfera pública na determinação dos preços agrícolas, permitindo que o setor privado 

atuasse de forma mais intensa (VILLA VERDE, 2001). 

O AGF é um procedimento pelo qual o governo federal se compromete a adquirir 

o produto caso o preço de mercado esteja abaixo do preço mínimo estabelecido 

previamente. Por outro lado, o Empréstimo do Governo Federal (EGF) é um 

procedimento pelo qual o governo federal concede empréstimos ao produtor rural, para 

que esse estoque o seu produto no período em que os preços se encontram em patamares 

baixos e, posteriormente, venda-os, em períodos em que os preços se situam em 

patamares maiores. O EGF possuía duas modalidades, com opção de venda (EGF-COV) 

e sem opção de venda (EGF-SOV). Enquanto no EGF-COV o produtor tinha a opção de 

vender o produto estocado ao governo federal, pelo preço mínimo, caso esse estivesse 

acima do preço de mercado no momento de pagamento do empréstimo; no EGF-SOV o 

produtor não tinha o direito de vender o seu produto ao governo federal no momento de 

pagamento do empréstimo, tendo o produtor que vendê-lo ao preço de mercado vigente, 

ou prolongar a estocagem com recursos próprios. O EGF/COV foi descontinuado em 

meados da década de 1990, mas continuando as operações com EGF/SOV. (SANCHES 

E BACHA, 2015). 

Na primeira metade da década de 1990, o Governo Federal implementou 

mudanças no EGF, criando as bases para a criação, em 1997, do Programa Prêmio para 

Escoamento de Produto (PEP) e do programa de Contratos de Opções de Venda de 

Produtos Agrícolas (COVPA). Com a crescente utilização dos programas de PEP e 

COVPA, as operações com EGF/COV foram reduzidas gradualmente. (SANCHES E 

BACHA, 2015). 

O PEP consiste em um subsídio concedido pelo Governo Federal a um 

arrematante desde que o mesmo faça o escoamento do produto de regiões de excesso de 

oferta para regiões com escassez de demanda e pague-se ao produtor um preço condizente 

com o preço mínimo. Parte-se de uma situação em que o preço do mercado está abaixo 
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do preço mínimo e o arrematante do PEP se compromete a comprar o produto junto ao 

produtor ao preço mínimo e vendê-lo no mercado ao preço vigente. Como o arrematante 

terá prejuízo nesta operação (ao vender o produto agrícola a preço inferior ao de sua 

compra) e custo de deslocamento do produto entre regiões (da produtora para a 

consumidora), o Governo Federal paga ao arrematante um prêmio que cobre esses custos 

e mais um lucro desejado pelo arrematante. (SANCHES E BACHA, 2015). 

O Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (PEPRO) é uma subvenção econômica 

(prêmio) concedida ao produtor e/ou sua cooperativa que se disponha a vender seu 

produto pela diferença entre o valor de referência estabelecido pelo Governo Federal e o 

valor do prêmio equalizador arrematado em leilão, obedecida à legislação do ICMS 

vigente em cada Estado da Federação. Seu lançamento se dá quando o preço de mercado 

estiver abaixo do valor de referência. Podem-se utilizar dele o produtor rural e/ou sua 

cooperativa (CONAB, 2014). O mecanismo do PEPRO é considerado um instrumento de 

PGPM recente, regulamentado em junho de 2006. (SANCHES E BACHA, 2015). 

Uma vantagem importante do leilão de PEPRO frente a outros instrumentos 

tradicionais de PGPM, como o programa de Aquisição do Governo Federal, é o fato do 

PEPRO permitir a garantia do preço mínimo ao produtor sem a aquisição do produto por 

parte do governo, mediante apenas o pagamento da diferença entre o preço mínimo (ou 

de referência) e o de mercado, reduzindo as despesas referentes a manutenção de 

estoques. (SANCHES E BACHA, 2015). Nos casos do PEP e do PEPRO, estimula-se o 

deslocamento do produto da região produtora para a consumidora. 

Com a implementação da PGPM além de o preço ao produtor aumentar, o preço 

ao consumidor se mantém e o suprimento ao mercado é maior do que no mercado livre. 

Nota-se que acima do nível de preço mínimo considerado, não é necessário que o governo 

tome qualquer ação ou adquira parte da produção, basta que exerça uma fiscalização 

eficaz. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA ACERCA DA TRANSMISSÃO DE PREÇOS 

ENTRE MERCADOS ESPACIALMENTE SEPARADOS 

 

3.1 ASPECTOS TEÓRICOS DA TRANSMISSÃO DE PREÇOS 

O estudo de transmissão de preços é baseado na relação existente entre séries de 

preços, seja entre o mercado mundial e um mercado doméstico, entre mercados 

domésticos espacialmente separados, ou de um elo para outro ao longo da cadeia, 

permitindo observar como um choque de preços é transmitido de um mercado para outro. 

Segundo Barros (1987) o comportamento dos preços em mercados agrícolas é 

influenciado por produtores, intermediários e consumidores, simultaneamente. Logo, 

modelos que expliquem o comportamento dos preços em mercados agrícolas devem 

relacionar fatores relativos a estes três níveis, e considerar as defasagens no tempo.  

O grau com que os preços são transmitidos entre mercados espacialmente 

separados define a integração de mercados. Desta forma, o grau de integração de 

mercados e o nível de transmissão de preços estão diretamente relacionados. Sexton, 

Kling e Carman (1991) definem que duas regiões estão no mesmo mercado, para um bem 

homogêneo, se os preços para este bem diferirem exatamente pelos custos de transporte 

entre as regiões. Esta definição de integração de mercado satisfaz a Lei do Preço Único. 

González-Rivera e Helfand (2001) afirmam que existe uma predisposição em 

mercados integrados para que produtores se especializem de acordo com as vantagens 

comparativas da região, o que promove aumento de renda e redução na variabilidade dos 

preços entre mercados espacialmente separados. 

A análise de transmissão de preços busca mensurar o grau de integração entre os 

mercados analisados. Para Balcombe e Morrisson (2002) o conceito de transmissão de 

preços está alicerçado em três componentes principais: i) co-movimento de preços e 

ajustamento integral, que implica em transmissão completa em algum ponto no tempo; 

ii) dinâmica e velocidade de ajustamento e iii) assimetria de resposta (as variações de 

preços são transmitidas simetricamente ou assimetricamente entre mercados).  

Para Silva-Junior et. Al. (2007), em mercados eficientemente integrados os preços 

são transmitidos entre mercados dispersos. Essa transmissão entre mercados internos e 

externos ocorre via integração de mercados. 

Para Filho (2014) o estudo de transmissão de preços investigam três questões 

principais: [1] identificar em que elo da cadeia as variações dos preços são originadas e 

em que sentido essas variações são transmitidas para os outros elos, [2] medir a 



36 
 

intensidade e identificar o período de ocorrência da transmissão através da estimação da 

elasticidade de transmissão de preços, [3] identificar se as transmissões dos aumentos de 

preços são diferentes das transmissões das quedas de preços, ou seja, verificar se existe 

assimetria na transmissão de preços. 

Conhecer a origem e a intensidade com que os choques são transmitidos aos 

demais níveis de mercado, permite que previsões acerca dos efeitos dos choques se 

tornem mais precisas. Nesta situação, a análise multivariada se torna útil para estudar a 

inter-relação entre as séries, via transmissão e assimetria. (AGUIAR, 1990).  

Filho (2014) observa que problemas na transmissão de preços relaciona-se a um 

contexto de aumento na concentração de mercado e mudanças na governança das 

transações, apontando para a necessidade de estudos sobre o uso de poder de mercado e 

suas implicações para as políticas agrícolas. Em contraponto, ressalva que a análise de 

transmissão de preços é dificultada pela própria assimetria de informação sobre preços, 

visto a dificuldade de obtenção de dados confiáveis acerca dos preços praticados nas 

transações entre processadores, varejistas e intermediários. E complementa, “ Não se 

pode esperar que agentes revelem, voluntariamente, informações. Há resistência, seja por 

razões de estratégia de mercado, seja por razões fiscais. ” 

Têm se desenvolvido uma extensa literatura que estuda a integração de mercados 

e avalia o grau em que choques são transmitidos em mercados espacialmente separados. 

Os primeiros trabalhos que trataram da questão de integração e eficiência de mercados, 

utilizavam a correlação cruzada de preços ou testes baseados em regressão simples para 

avaliar o grau de integração dos mercados. Porém, o reconhecimento de que as séries de 

preços são frequentemente não-estacionárias, levou ao uso generalizado de técnicas de 

cointegração, conforme Ardeni (1989). No entanto, as abordagens de cointegração e 

causalidade de Granger têm sido criticadas, nestas matérias, com o argumento de que elas 

ignoram o papel potencialmente importante desempenhado pelos custos de transferências, 

tais como custos de transporte e transação (McNew e Fackler 1997; Fackler e Goodwin 

2001; Barrett 2001; Barrett e Li 2002). Estas abordagens assumem uma relação linear 

entre os preços que é incompatível com o comércio espacialmente separado (Baulch 

1997), e possuem um fraco poder de discriminação entre mercados integrados e 

independentes (Balcombe, Bailey e Brooks 2007). 
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3.2 LEI DO PREÇO ÚNICO 

Para Balcombe, Bailey e Brooks (2007) a lei do preço único (LPU), que é 

comumente utilizada para avaliar a integração de mercado, estabelece que para bens 

idênticos em mercados espacialmente separados os preços devem ser iguais após a 

conversão para uma moeda comum. A arbitragem espacial é o mecanismo pelo qual a Lei 

do Preço Único se mantém. Em casos de diferenças de preços entre produtos idênticos 

em mercados separados, e na ausência de custos de transação ou de transporte, a 

existência de rendas de arbitragem assegurarão que comerciantes negociem seus produtos 

a partir do mercado com excedente de produto e baixo preço, para o mercado com déficit 

do produto e alto preço, até que a arbitragem se esgote e a LPU se faça valer. Na maior 

parte da literatura, assimetrias no ajuste, a fraca transmissão espacial de preços e desvios 

da LPU têm sido frequentemente ligados a elevados custos de transação, proteção, 

barreiras de mercados ou alguma outra forma de concorrência imperfeita. Lidar com tais 

imperfeições, exige que condições de arbitragem espacial sejam modificadas. 

Assim, Balcombe, Bailey e Brooks (2007) propõem quatro condições possíveis 

para o relacionamento entre mercados A e B separados espacialmente, que comercializem 

produtos homogêneos na presença de custos de transação e transporte. Sendo Kt
AB os 

custos de transferências entre mercados A e B no tempo t; Pt
A e Pt

B os preços das 

mercadorias nos mercados A e B expressos em moeda comum no tempo t. 

 [1] Pt
A + Kt

AB ≤ Pt
B  : Condição em que existe renda de arbitragem quando 

o comércio ocorre de A para B. 

 [2] Pt
A + Kt

AB > Pt
B  : Caso em que a renda de arbitragem desaparece e 

comércio entre as regiões cessa. 

 [3] Pt
A + Kt

AB ≥ Pt
B : Único caso em que se pode dizer que os dois mercados 

são integrados. 

 [4] Pt
A + Kt

AB < Pt
B  : Condição que ocorre na ausência de comércio ou se 

o comércio não consegue resolver a abundância relativa de mercadoria em 

um dos mercados, devido ao tamanho relativo de cada mercado. 

Portanto, a transmissão espacial de preços, quando existir, pode apresentar uma 

forma não linear na presença de parcelas fixas do custo de transação. Essa transmissão 

assimétrica nos preços pode ocorrer dentro de determinados limites superiores e inferiores 

aos preços de equilíbrio, formando uma banda. A possibilidade de existência de bandas e 

assimetrias de ajustamento de preços levou à necessidade de novas abordagens. A 

abordagem mais comum usada na literatura recente faz uso de efeitos de limiar 
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(threshold) como uma manifestação de transmissão pobre, ou seja, na presença de custos 

de transação, assimetrias e não linearidade. 

Uma vertente da literatura da técnica de threshold centrou-se sobre o ajuste 

assimétrico, em que os preços se ajustam de forma diferente, dependendo se eles estão 

acima ou abaixo do equilíbrio. Sob certas circunstâncias, e dentro de um intervalo de 

preços, em que o comércio não ocorre, embora ainda integrado de acordo com a definição 

da LPU. Somente quando os preços estão fora de um limiar é que estes serão transmitidos 

de um mercado para outro. Modelos de limiar (Threshold) foram instituídos por Balke e 

Fomby (1997) e desenvolvidos por Hansen e Seo (2002) e Seo (2003); estes modelos 

permitem a distinção entre choques de preços negativos e positivos. 

Para Krugman e Obstfeld (1997), esta Lei determina que, na ausência de barreiras 

ao comércio, os mecanismos de arbitragem garantirão que o preço de um bem em 

mercados distintos, expresso em moeda comum, a longo prazo, não podem diferir em 

valor superior aos custos de transação. Porém, sua interpretação permite a possibilidade 

de que desajustes ocorram a curto prazo. Dalla Libera (2009) afirma que a validação da 

Lei do Preço Único (LPU) consiste em um elemento teórico fundamental para se postular 

a integração de mercados bem como esta é pressuposto condicionante para que ocorra a 

transmissão de preços. 

 

3.3 EVIDÊNCIAS EMPIRICAS PARA O BRASIL 

Margarido et. al. (1999) mediram a elasticidade de transmissão de preços da soja 

envolvendo a Bolsa de Chicago (CBOT), preços do Porto de Rotterdam, e os preços 

domésticos no Brasil e Argentina. Os resultados mostram que as variações nos preços do 

grão de soja em Rotterdam são transferidos de forma mais intensa e rápida para os preços 

domésticos dessa commodity no Brasil e Argentina comparativamente àquelas variações 

que são originadas a partir da CBOT. Com isso, os autores inferiram que o lado da 

demanda (representado pelos preços de Rotterdam) exerce maior influência nos referidos 

mercados do que o lado da oferta (CBOT, cotações baseadas em expectativas futuras).  

Persistindo na análise da transmissão de preços no mercado de soja entre o Porto 

de Rotterdam e o Brasil, Margarido et. al. (2001) estimaram um modelo de correção de 

erros, com e sem restrições nos parâmetros. Os resultados obtidos mostraram que, no 

curto prazo, os preços de grão de soja no Brasil tendem a eliminar mais rapidamente os 

desequilíbrios transitórios comparados aos preços no Porto de Rotterdam. No longo 

prazo, verificou-se que variações dos preços em Rotterdam e da taxa de câmbio são 
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transmitidas totalmente para os preços da soja no Brasil, confirmando dessa forma a Lei 

do Preço Único nesse mercado. 

Goodwin e Piggott (2001) estudaram a integração de mercados espacialmente 

separados. Utilizou-se modelos autorregressivos de limiar (threshold autoregression) e 

cointegração para explicar a transmissão de preços na presença de custos de transação. 

No estudo os autores analisaram quatro mercados de milho e quatro mercados de soja da 

Carolina do Norte. Os resultados confirmam a presença de efeito de limiar (threshold) e 

indicaram forte integração entre os mercados estudados, e sugerem ainda que os ajustes 

de preços ocorrem muito mais rápidos quando se utiliza a técnica de limiar.  

Fontes et al (2003) estimaram a elasticidade de transmissão e a causalidade de 

preço do milho, entre o mercado físico e o mercado futuro (BM&F). Para o estudo 

selecionou-se localidades dos estados: BA, PR, RS, SC, MS, MT, GO, SP, MG, CE. 

Como resultado encontrou-se forte transmissão de preços entre o mercado físico e o 

mercado futuro, com elasticidade próxima de 1 (um), evidenciando que a BM&F tem 

forte influência na formação de preços das praças estudadas. Quanto à causalidade, 

encontrou-se uma relação bicausal.  

Silva-Filho et. al., (2005) estudaram a relação entre os preços no mercado 

internacional de soja. Os autores utilizaram um modelo VAR para avaliar a transmissão 

do preço da commodity da soja americana para a soja em grão no Brasil e seus derivados: 

óleo e farelo de soja. Para captar a transmissão entre os preços domésticos da soja para 

seus derivados, estimou-se modelos ARMAX e VAR, que pareceu se ajustar bem à 

explicação da dinâmica dos preços da soja. As significâncias estatísticas dos parâmetros 

da estimação do modelo ARMAX confirmam a transmissão dos preços da soja em grão 

doméstico para seus derivados. No modelo VAR, os preços da soja e do farelo domésticos 

se alinham muito bem com o preço da commodity de soja em grãos americana, já o preço 

do óleo de soja, que está integrado em uma cadeia de mercado mais ampla, apresenta 

característica distinta dos demais segmentos do complexo soja. 

Balcombe, Bailey e Brooks (2007) estimaram modelos Correção de Erros com 

threshold para pares de preços de trigo, milho e soja entre os mercados de Brasil, 

Argentina e Estados Unidos. Foram encontrados limiares maiores em pares de preços do 

milho, do que em relação aos pares de soja e trigo. Outro resultado evidenciado pelo 

trabalho é de que o sentido de causalidade de transmissão de preços, para todas as 

commodities estudadas, se dá a partir dos preços argentinos e norte americanos para o 

mercado brasileiro.  
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Silva (2008) estudou a transmissão de preços entre o mercado de gás natural e 

diversos outros derivados do petróleo a nível regional, nacional e internacional. Os 

resultados evidenciam que o repasse dos preços entre as commodities não são 

instantâneos, em função da presença de informações imperfeitas entre os agentes, 

demonstrando a existência de comportamento assimétrico das variações de preços na 

integração dos mercados a nível internacional e doméstico.  

Alves e Lima (2009) analisaram a transmissão de preços entre mercados de açúcar 

espacialmente separados nos estados de Alagoas, Pernambuco, São Paulo, Paraná e Minas 

Gerais. A análise de elasticidade de preços não apresentou evidencias de integração 

perfeita entre os pares de mercados de açúcar. No entanto, através do teste de cointegração 

de Johasen, observou-se que os pares de mercados de açúcar são cointegrados.  

Dalla Libera (2009) estudou a transmissão de preços entre o mercado físico e o 

mercado futuro do milho e da soja no Brasil entre julho de 1994 e junho de 2008. Os 

resultados indicam que há integração e transmissão de preços entre os seguintes 

mercados: físico soja/ futuro soja, físico milho/futuro milho, físico soja/ futuro milho.  Os 

resultados indicam ainda que existe uma relação de longo prazo entre as commodities e 

os preços de uma são refletidos no preço da outra nos mercados físico e futuro. 

Adami e Miranda (2011) avaliaram a dinâmica de transmissão de preços entre os 

dois principais estados produtores de arroz em casca (RS e MT), para tanto, utilizou-se o 

modelo VEC. O estudo mostra que existe uma relação de longo prazo entre os dois 

mercados e os preços num mercado devem influenciar a formação de preços no outro. O 

resultado do teste de causalidade de Granger aponta que para cada aumento de 1% no 

preço do arroz no RS, os preços em MT registraram aumento contemporâneo de 0,44% e 

em torno de 0,17% com um período de desafazem. 

Westerich Filho (2014) verificou como se dá a transmissão de preços entre os 

mercados de milho a nível de produtor entre estados da região Sul e Centro-Oeste. Como 

resultado verificou-se que o estado de Santa Catarina exerce forte influência na formação 

de preços nos estados da região Sul e Centro-Oeste. Verificou-se também que no curto 

prazo os estados de Mato Grosso e Rio Grande do Sul não recebem influência direta das 

oscilações de preços dos outros mercados, enquanto os estados do Paraná, Santa Catarina 

e Goiás parecem ser interdependentes a curto prazo, pois apresentam relativa correlação.  

 

 

 



41 
 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste trabalho, utilizou-se a abordagem de econometria de séries temporais para 

análise dos dados. Os testes utilizados foram: testes de raiz unitária, teste de causalidade 

de Granger, teste de cointegração e mecanismos de correção de erros (VEC). O teste de 

raiz unitária verificar a existência de estacionariedade nas séries de dados. O teste de 

causalidade de Granger mostra a precedência temporal de uma variável em relação a 

outra, melhor explicando, evidência em que sentido uma variável influencia outra. O teste 

de cointegração destaca se existe relação de longo prazo entra os mercados analisados, 

ou seja, se estes mercados estão integrados em um mercado comum. O vetor de correção 

de erros (VEC) quantifica a elasticidade de transmissão de preços entre os mercados 

analisados. 

 

4.1 ECONOMETRIA DE SÉRIES TEMPORAIS 

 Os modelos que estudam a transmissão de preços em mercados espacialmente 

separados partem do pressuposto de que as transmissões são automáticas no tempo, ou 

seja, devem ocorrer instantaneamente. Sendo assim, uma mudança econômica causaria 

seu efeito no instante em que ocorreu, sem considerar defasagens ao longo do tempo. 

Estes são denominados modelos espaciais estáticos. 

 Os Modelos espaciais estáticos mais simples pressupõem que os preços 

domésticos de determinado produto sejam função do seu preço mundial e do termo de 

erro, sendo assim, estima-se o seguinte modelo na equação 1, conforme proposto por 

Mundlak e Larson (1992). A essência deste modelo também pode ser aplicada em estudos 

de transmissão de preços entre mercados domésticos.  

 

LnPit
US$ = α + βLnP*it + µit     (1) 

 

Onde: Pit
US$ refere-se ao preço doméstico cotado em dólar; P*it é o preço 

internacional do produto; µ é o termo de erro; α é uma constante e β o coeficiente de 

elasticidade de transmissão de preços. 

Quando o valor do coeficiente β for igual a um, significa que variações em um 

mercado são plenamente transmitidas ao outro mercado, caso de transmissão 

perfeitamente elástica de preços. Quando o valor de β é igual a zero, implica que variações 
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dos preços de um mercado não conduzem a qualquer tipo de reação do preço em outro 

mercado, caso em que a economia em questão é completamente fechada. 

Com a evolução da modelagem de séries temporais, desenvolveram-se modelos 

que consideram o papel do tempo na economia, assumindo valores defasados tanto da 

variável dependente quanto das variáveis explicativas. São exemplos de modelos 

dinâmicos os modelos autorregressivos e de defasagem distribuída (GUJARATI, 2005). 

Os modelos autorregressivos são também conhecidos como modelos dinâmicos, pois 

expressam o caminho temporal da variável dependente em relação a seus valores passados 

(WOOLDRIDGE, 2006). As equações 2 e 3 expressam o modelo de defasagem 

distribuída e o modelo autorregressivo, respectivamente: 

 

Yt = α + β0Xt + β1Xt-1 + β2Xt-2 + µt         (2)      

Yt = α + βXt + γYt-1 + µt                          (3)  

 

 Estes modelos dinâmicos têm o poder de auxiliar na distinção entre respostas de 

curto e longo prazo da variável dependente em relação a uma mudança unitária no valor 

de uma ou mais variáveis explicativas 

 Devido ao fato de os preços nas duas regiões, conforme equação 1, serem 

determinados simultaneamente em mercados integrados, tem-se que o preço da variável 

explicativa não é independente de termo do erro (µ) o que tornaria uma estimação por 

Mínimos Quadrados Ordinários – MQO viesada e inconsistente. Além disso, geralmente, 

as séries de preços Pit
US$ e P*it não são estacionárias. Assim, a estacionariedade das séries 

deve ser verificada, através dos testes de raiz unitária. 

Na continuidade desta seção apresentar-se-ão os principais testes de raiz unitária 

para a detecção de estacionariedade nas séries de preços, o teste de cointegração de 

Johansen, o mecanismo de correção de erro (VEC) e o teste de causalidade de Granger. 

 

4.1.1 TESTES DE RAIZ UNITÁRIA 

Quando se analisam séries temporais, alguns cuidados são necessários no que se 

refere à estacionariedade da série observada, especialmente em se tratando de séries de 

preços agrícolas, que possuem como características fortes tendências.  

Séries de tempo são ditas estacionárias quando apresentam média e variância 

constantes no tempo, e a covariância dependente apenas da defasagem entre dois 

períodos. Se uma série for considerada não estacionária, deve ser diferenciada. Caso 
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contrário, pode-se usar a série original, estacionária, e aplicar a metodologia para modela-

la e preceder às inferências e previsões. 

Formalmente, um processo estocástico tendo média e variância finitas é 

estacionária, se para todo t e t-s (ENDERS, 2010): 

1. E(yt) = E(yt -s) = µ; 

2. var(yt) = var(yt -s) = σ2
y; 

3. cov(yt, yt -s) = cov(yt, yt-j-s) = γs 

onde: µ, σ2
y e γs são todos constantes. 

A primeira condição é que a média tem de ser constante ao longo do tempo; a 

segunda condição estabelece que a variância também seja constante ao longo do tempo; 

por fim, que a covariância entre dois valores de y tomados a partir de dois períodos de 

tempo distintos depende somente do intervalo do tempo entre esses dois valores e não da 

sua data (BUENO, 2011). 

Morettin e Toloi (2004) afirmam que a maioria das séries encontradas na prática 

apresentam alguma forma de não estacionariedade, que advém de tendências estocásticas 

(raiz unitária) ou não estocástica. A presença de variáveis não estacionárias em modelos 

econométricos pode gerar relações espúrias. Uma regressão espúria apresenta um alto R2, 

estatística t significativa, porém, os resultados não possuem significado econômico, já 

que os resíduos são autocorrelacionados. 

Visualmente, observa-se estacionariedade se uma série flutua em torno de uma 

média fixa e se a variância da série é constante ao longo do tempo. No entanto, serão 

necessários testes estatísticos para se verificar ou não a estacionariedade da série. O 

primeiro teste, e o mais utilizado, para verificar a existência de raiz unitária (não 

estacionariedade) foi feito por Dickey e Fuller (1979 e 1981). 

Neste trabalho, utilizou-se o teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado 

(ADF). O teste ADF consiste na estimação da seguinte equação por mínimos quadrados 

ordinários e pode ser expresse, conforme Enders (2010), da seguinte forma: 

∆𝑃𝑡 =  𝑎0 +  𝛾𝑃𝑡−1 +  ∑ 𝛽𝑖
𝑝
𝑖=2 ∆𝑃𝑡−𝑖+1 +  휀𝑡     (4) 

Onde: 

𝛾 =  −(−1 − ∑ 𝑎𝑖
𝑝
𝑖=1 ) e  

𝛽𝑖 =  − ∑ 𝑎𝑗

𝑝

𝑗=1
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Sendo p a ordem de defasagem do modelo autorregressivo que descreve o 

comportamento de uma determinada série temporal. 

Na equação (4), se o coeficiente gama (γ) for igual a zero, o modelo será em 

primeira diferença e conterá uma raiz unitária. As estatísticas apropriadas para testar a 

presença de raiz unitária serão τ, τµ, τθ, no caso do modelo apresentar as seguintes 

especificações, respectivamente: i) sem constante e sem tendência; ii) apenas com 

constante e; iii) com constante e tendência. A hipótese nula (𝛾 = 0) será rejeitada se o 

valor calculado da estatística τ for maior do que o valor crítico de Dickey-Fuller, 

indicando que a série é estacionária; caso contrário, a série é não-estacionária. 

Em seguida, deve-se selecionar o número de defasagens (p) e a autocorrelação dos 

resíduos para a escolha do melhor modelo. Portanto, foram utilizados os critérios de 

Akaike (AIC) e Schwarz (SBC) para escolha das defasagens e o teste Box-Pierce-Ljung 

para examinar os resíduos. 

Como forma de confirmar os resultados do teste ADF, utilizou-se o teste de raiz 

unitária desenvolvido por Phillips e Perron (1988). Os autores propuseram um método 

não paramétrico para controle de correlações seriais de ordens maiores. O modelo 

empregado no teste Phillips-Perron (PP) é uma generalização do teste ADF para os casos 

em que os erros são correlacionados e, positivamente, heteroscedásticos. Enquanto o teste 

ADF efetua correções para correlações seriais de ordens maiores através da adição de 

termos de diferenças defasados, o teste PP efetua uma correção da estatística t, de forma 

a se ajustar à correlação serial em µt. Um dos diferenciais do teste PP é que ele tende a 

ser mais sensível em relação à quebra estrutural que o teste ADF. 

 Quando existe suspeita que quebra estrutural nas séries de dados, é importante 

que se rode algum teste de raiz unitária que detecte a presença destas quebras. O teste 

para identificação de quebra estrutural utilizado no presente trabalho foi proposto por 

Perron (1997). Este teste é mais apropriado se a data da quebra é incerta. O autor supõe 

exogeneidade da quebra como primeira aproximação para o problema da escolha da data, 

ele adota um procedimento que permite aos dados apontarem o momento mais provável 

da quebra, de acordo com a hipótese de que a escolha da quebra é perfeitamente 

correlacionada com os dados. O teste permite duas formas diferentes de quebra estrutural: 

a) O modelo outlier aditivo (OA) o qual captura mudanças abruptas na média das séries  

b) O modelo outlier inovacional (OI) o qual captura a mudança gradual na média das 

séries. 
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 O trabalho de Perron (1997) é baseado no valor mínimo da estatísticas t sobre a 

soma dos coeficientes auto-regressivos sobre todos os pontos de interrupção possíveis. A 

hipótese nula do teste é a presença de raiz unitária contra a hipótese alternativa que a série 

seja estacionária com quebra estrutural. 

 Uma vez que este procedimento pode identificar quando a possível presença de 

quebra estrutural ocorreu, então poderia fornecer informações valiosas para analisar se 

uma quebra estrutural em uma determinada variável está associada a uma determinada 

política do governo, crises econômicas, guerra, mudanças de regime ou a outros fatores. 

 

4.1.2 COINTEGRAÇÃO E MECANISMO DE CORREÇÃO DE ERRO (VEC) 

Segundo Harris (1995), o conceito de cointegração demonstra a possível 

correlação a longo prazo das variáveis. Assim, é possível a partir dele obter uma 

comprovação da LPU já que choques de oferta e/ou demanda terão o mesmo impacto em 

ambos os mercados a longo prazo, permitindo levantar a hipótese de integração entre os 

mercados. A realização do teste de cointegração teve como objetivo detectar se há 

relacionamento de longo prazo entre as variáveis, mais especificamente, foi utilizado o 

teste de cointegração de Johansen segundo JOHANSEN e JUSELIUS (1990). 

Enders (2010) afirma que a cointegração indica que séries temporais não 

estacionárias e integradas de mesma ordem compartilham tendências estocásticas 

semelhantes, ou seja, apresentam relações de equilíbrio de longo prazo. Johansen (1988) 

desenvolveu uma metodologia de cointegração baseada no posto ou rank (r) da matriz Π, 

tal como apresentado na equação (5). 

 

∆𝑋1 =  𝛿 +  Γ1 +  Δ𝑋𝑡−1 + ⋯ +  Γ𝑝−1Δ𝑋𝑡−𝑝+1 +  Π𝑌𝑡−1 +  휀𝑥,𝑡        (5) 

 

A determinação do número de vetores de cointegração requer conhecimento sobre 

o posto ou rank (r) da matriz Π. Conforme Enders (2010), são três as possibilidades: 

i) o posto de Π ser completo. Nesta situação, qualquer combinação linear 

entre as variáveis é estacionária e o ajuste do modelo deve ser efetuado 

com as variáveis em nível; 

ii) o posto de Π ser nulo, logo não há relacionamento de cointegração e o 

modelo deve ser ajustado com as variáveis em diferença; 

iii) a matriz Π ter posto reduzido. Neste caso, há r vetores de cointegração, em 

que 0 < r < n. 
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Johansen (1988) estabeleceu dois testes estatístico visando a descobrir o número 

de relações de cointegração das séries. Neste trabalho, utilizaram-se os testes do traço e 

do máximo autovalor para identificar a presença de vetores de cointegração.  

O teste do traço objetiva testar a hipótese nula de que o número de vetores de 

cointegração distintos seja inferior ou igual a r (H0 = Vetores de cointegração ≤ r) contra 

a hipótese alternativa de que o número desses vetores seja maior do que r (H1 = Vetores 

de cointegração > r), podendo ser expresso por (6): 

 

𝜆𝑡𝑟𝑎ç𝑜(𝑟) =  −𝑇 ∑ ln(1 −  𝜆𝑖)𝑛
𝑖=𝑟+1        (6) 

 

em que 𝜆𝑖 são os valores estimados das raízes características obtidos da matriz Π, e T é o 

número de observações. 

O teste do máximo autovalor pretende testar a hipótese nula de que o número de 

vetores seja r (H0: Vetores de cointegração = r), contra a hipótese alternativa de existência 

de r+1 vetores de cointegração (H1: Vetores de cointegração = r+1), podendo ser 

representado da seguinte forma (7): 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) =  −𝑇 ln(1 −  𝜆𝑟+1)      (7) 

 

Detectada a relação de cointegração entre as variáveis, deve-se incluir no modelo 

diferenciado, um componente que recupere as informações de longo prazo, chamado de 

Mecanismo de Correção de Erro. Desta forma, as relações de longo prazo entre as 

variáveis do modelo estudado, permanecem presentes. 

Se as variáveis Xt-1 e Yt-1 da equação (5) são integrado as de ordem 1 [I(1)] e existe 

uma combinação linear entre elas, que é integrada de ordem zero [I(0)], ter-se-á o seguinte 

modelo de correção de erro, de acordo com Engle e Granger (1987), conforme equação 

(8). 

∆𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛽𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 +  𝛽𝑗∆𝑋𝑡−𝑖 +  ϕ𝐸𝐶𝑇𝑦,𝑡−𝑖 + μ𝑦,𝑡             (8) 

∆𝑋𝑡 = ∝0+ ∝𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + ∝𝑗 ∆𝑋𝑡−𝑖 +  ϕ𝐸𝐶𝑇𝑥,𝑡−𝑖 +  μ𝑥,𝑡  

 

onde 𝛽0, 𝛽𝑖, 𝛽𝑗 𝑒 ∝0, ∝𝑖, ∝𝑗, são os coeficientes do modelo; ∆𝑌𝑡−𝑖 e ∆𝑋𝑡−𝑖 indicam a 

primeira diferença das variáveis a serem testadas, defasadas em i períodods; ϕ é o 

coeficiente de ajustamento de longo prazo; μ𝑦,𝑡 e μ𝑥,𝑡 são os termos de erro aleatório, e, 
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𝐸𝐶𝑇  𝑡−𝑖 são os desvios do equilíbrio de longo prazo entre ∆𝑌𝑡 e ∆𝑋𝑡, defasados em i 

períodos dados pela equação (2). Se ϕ for estatisticamente significativo, os erros da 

equação de co-integração de longo prazo servem para ajustar as variações dos preços no 

curto prazo, ou seja, pode-se verificar qual proporção de desequilíbrio em Yt em um 

período, é corrigida no período seguinte. 

Os resultados obtidos no VEC, representados por valores a curto e longo prazo 

tem esses valores temporais bem delimitados. No caso do curto prazo, são obtidos valores 

mensais para o primeiro mês (-1) e segundo mês (-2) seguintes ao período analisado. Já 

o longo prazo analisa o período como um todo e a sua influência nesse período. O que se 

busca com o Mecanismo de Correção de Erro é usar esse termo de erro para reconciliar o 

comportamento a curto prazo de uma variável econômica com seu comportamento a 

longo prazo. 

 

4.1.3 TESTE DE CAUSALIDADE DE GRANGER 

Uma questão central no estudo de duas variáveis econômica, é a referência à 

existência de uma relação causal, unidirecional ou bidirecional entre as mesmas. Existem 

na literatura empírica, diversos exemplos, em que duas variáveis apresentam uma 

evolução altamente correlacionada, mas que não necessariamente exista uma relação de 

causalidade entre as mesmas. Neste sentido, um ponto fundamental é identificar esta 

relação de causalidade entre as variáveis. Em outros termos, esse instrumento é útil para 

avaliar se as variações de preços em um mercado precedem as variações de preços em 

outro mercado. 

Nesta dissertação o teste de causalidade aplicado segue a metodologia proposta 

por Granger (1969), segundo o autor uma variável Y causa outra variável X no sentido 

de Granger se a observação de Y no presente ou no passado ajuda a prever os valores 

futuros de X para algum horizonte de tempo. De acordo com o teste, as informações 

relevantes para a previsão de duas variáveis estão contidas somente nas séries de tempo 

sobre essas duas variáveis. Formalmente, o teste envolve estimar as seguintes equações: 

𝑋𝑡 =  ∑ 𝛼𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽𝑗

𝑛
𝑗=1 𝑋𝑡−𝑗 +  휀1𝑡           (9) 

𝑌𝑡 =  ∑ 𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1 𝑌𝑡−𝑖 +  ∑ 𝛿𝑖

𝑚
𝑗=1 𝑋𝑡−𝑗 + 휀2𝑡            (10) 

onde, 휀1𝑡 e 휀2𝑡, são resíduos não correlacionados. A equação (9) postula que Yi está 

relacionado aos seus próprios valores passados e aos valores da série Xi; o mesmo 

raciocínio é valido para a equação (10). A partir dos resultados dessas duas regressões, 

Granger (1969) postula quatro possibilidades, como segue: 
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i) causalidade unidirecional de Yi para Xi: quando os coeficientes estimados na 

equação (9) para a variável defasada Yi são estatisticamente diferentes de zero 

(∑αi ≠ 0), e quando o conjunto de coeficientes estimados para os Xi desafados, 

na equação (10) não forem estatisticamente diferentes de zero (∑δi ≠ 0); 

ii) causalidade unidirecional de Xt para Yt: quando o conjunto de coeficientes de 

Yt defasados, na equação (9) não for estatisticamente diferente de zero (∑αi ≠ 

0) e o conjunto de coeficientes defasados para a variável Xt na equação (10) 

for estatisticamente diferente de zero (∑δi ≠ 0); 

iii) bicausalidade: quando os conjuntos de coeficientes de Xt e Yt forem 

estatisticamente significativos e diferentes de zero em ambas as regressões; e 

iv) independência: quando em ambas as regressões, os conjuntos de coeficientes 

defasados de Xt  e Yt não forem estatisticamente significativos nas duas 

regressões, isto é, diferente de zero. 

Segundo Granger (1988), em um modelo com duas variáveis, se houver relação 

de cointegração entre elas, então existe causalidade em pelo menos uma direção. 

 

4.2 BASE DE DADOS 

Esta pesquisa detém-se no estudo de caráter quantitativo com objetivo de 

verificar como ocorre a transmissão de preços entre algumas regiões produtoras de milho 

em grãos no Brasil, baseada nos preços pagos ao produtor. As regiões pesquisadas foram 

a região Sul, com o estado do Paraná; a região Centro-Oeste, com o estado do Mato 

Grosso; e a região do MATOPIBA, com os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 

Bahia. 

A análise baseia-se em dados de séries de preços FOB (free on board) do milho 

para cada estado examinado, no nível de produtor, medido em reais por saca de 60 kg 

(R$/60kg), coletados junto à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) através do 

Sistema de Informações Agrícola (SIAGRO), no período de junho de 2005 a junho de 

2016. A determinação do período se ateve à disponibilidade dos dados. A série de preço 

disponibilizada possui frequência semanal, no entanto, para a análise neste trabalho foi 

utilizada a média aritmética mensal dos preços praticados em cada um dos estados, 

totalizando 132 observações mensais por variáveis. 

As variáveis foram transformadas em logaritmo natural (ln), o que não interfere 

nos resultados obtidos, apenas muda a escala dos dados. Trabalhar com as séries em 

logaritmo ajuda a estabilizar a variância e possibilita a interpretação dos coeficientes 
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estimados como os próprios coeficientes de elasticidade da transmissão de preços 

(SHIKIDA, 2008). No quadro 1 está descrita as variáveis utilizadas nesta dissertação e 

suas nomenclaturas. 

 

Quadro 1 – Descrição das variáveis da pesquisa. 

Variável Descrição da série representada 

LN_P_BA Preço da saca de milho (60 kg) na Bahia 

LN_P_MA Preço da saca de milho (60 kg) no Maranhão 

LN_P_MT Preço da saca de milho (60 kg) no Mato Grosso 

LN_P_PI Preço da saca de milho (60 kg) no Piauí 

LN_P_PR Preço da saca de milho (60 kg) no Paraná 

LN_P_TO Preço da saca de milho (60 kg) no Tocantins 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: Todas as séries de preços estão em logaritmo natural. 

 

Foi utilizado o software Eviews versão 7.0 para realizar os procedimentos 

econométricos de séries temporais. 

Antes de iniciar a análise, as séries foram testadas quando às características 

sazonais. Foram incluídas 11 variáveis dummy para observar se existia alguma 

significância nos valores de algum mês específico dentro das séries de preços. Conforme 

observa-se na tabela 1 do apêndice, as séries não apresentaram sazonalidades e desta 

forma não foi necessário aplicar nenhuma intervenção no sentido de suavizá-las. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 PREÇOS DO MILHO NOS MERCADOS ANALISADOS: ESTATÍSTICAS 

DESCRITIVAS DOS DADOS 

As estatísticas descritivas das séries de preços da saca de milho em grãos para 

os estados analisados estão apresentadas na tabela 8. As médias de preços mais baixas 

são dos estados do Mato Grosso e Paraná, respectivamente, R$ 15,12 e R$ 19,86. Dentre 

os estados que compõem a região do MATOPIBA o Maranhão apresenta a maior média 

de preços com R$ 28,57, na sequencia está o Piauí com R$ 27,44 e a Bahia com R$ 25,59; 

o estado do Tocantins é o que apresenta o menor preço médio dentre os estados da região 

do MATOPIBA com R$ 24,75. 

O menor preço mínimo do milho foi verificado em Mato Grosso com R$ 7,12 e 

o maior preço máximo foi verificado no Maranhão com R$ 63,00. Pelo desvio padrão, 

observa-se que os estados do MATOPIBA possuem maior dispersão em torno da média 

em relação aos demais mercados analisados, com exceção do estado do Piauí, que 

apresentou desvio padrão de 5,17, o segundo menor dentre as séries estudadas.  

 

Tabela 8 – Estatística descritiva das variáveis utilizadas. 

VARIÁVEIS MÉDIA MEDIANA MÁXIMO MÍNIMO 
DESVIO 
PADRÃO 

PREÇO MA 28,57 25,96 63,00 16,75 7,77 

PREÇO TO 24,75 24,09 48,35 17,11 5,91 

PREÇO PI 27,44 27,10 50,29 19,09 5,17 

PREÇO BA 25,59 24,65 50,79 14,86 6,67 

PREÇO MT 15,12 15,25 34,57 7,12 5,06 

PREÇO PR 19,86 19,91 43,47 10,24 5,65 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor. 

 

Pelo boxplot das séries de preços em escala logarítmica da figura 3 é possível 

visualizar o comportamento dos preços em cada um dos estados analisados. Verifica-se 

que as médias e as medianas são muito próximas em cada uma das séries; e pela análise 

dos quartis observa-se que os preços são menores no Mato Grosso e no Paraná.  
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Figura 3 – Boxplot das séries de dados na escala logarítmica.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ressalta-se a presença de outliers em todas as series, com exceção do Mato 

Grosso. No entanto, sem a transformação logarítmica das séries, a presença de outliers 

era ainda maior, o que explica a opção pela transformação logarítmica. 

Na figura 4 está representada as séries de preços em logaritmo natural da saca 

de milho a nível de produtor nos mercados da Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato 

Grosso e Paraná.  
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Figura 4 – Série dos preços analisados em logaritmo natural no período de junho 

de 2005 a junho de 2016.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado a partir do Eviews 7.0. 

 

5.2 INVESTIGAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE PREÇOS 

 Após a transformação das séries em logaritmo e a verificação da ausência de 

sazonalidade, conforme observa-se na tabela A1 do apêndice, testou-se a estacionariedade 

das séries através do teste de Dickey-Fuller aumentado (ADF). O resultado do teste é 

apresentado na tabela 9, onde nota-se que todas as variáveis possuem raiz unitária em 

nível a 1% de significância, pois os valores críticos do teste ADF são maiores do que o 

valor absoluto calculado pela estatística ADF, τ < τ crítico. Este resultado indica que a 

média e a variância das séries mudam com o decorrer do tempo. 

 Quando o teste ADF foi executado com as variáveis em primeira diferença, 

verificou-se a ausência de raiz unitária, concluindo-se assim, que todas as variáveis 
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estudadas são integradas de mesma ordem, I(1), a 1% de significância, conforme observa-

se na tabela 9. Portanto, rejeita-se a hipótese nula de não estacionariedade em primeira 

diferença. 

 

Tabela 9 – Teste de raiz unitária ADF para as séries de preço do milho. 

VARIÁVEL I(d) 
k 

(AIC) 

k 

(SIC) 
ADF (τ) τ CRÍTICO 

Critério de seleção 

AIC SC 

LB_P_BA 
NÍVEL 1 0 -1,10160 -3,48082 -2,08227 -2,03859 

1ª DIF. 0 0 -9,37995 -3,48082 -2,10300 -2,05911 

LN_P_MA 
NÍVEL 2 0 -0,04741 -3,48082 -2,27354 -2,22986 

1ª DIF. 1 0 -9,57494 -3,48082 -2,32969 -2,28579 

LN_P_MT 
NÍVEL 1 1 -2,07531 -3,48082 -1,90622 -1,84038 

1ª DIF. 1 0 -7,96677 -3,48082 -1,88839 -1,84450 

LN_P_PI 
NÍVEL 4 1 -1,92249 -3,48082 -3,00664 -2,94080 

1ª DIF. 3 0 -7,76314 -3,48082 -2,99344 -2,94955 

LN_P_PR 
NÍVEL 1 0 -0,38752 -3,48082 -2,27415 -2,23047 

1ª DIF. 0 0 -9,76035 -3,48082 -2,28807 -2,24417 

LN_P_TO 
NÍVEL 1 1 -2,54212 -3,48082 -3,00407 -2,93823 

1ª DIF. 1 0 -6,65955 -3,48082 -2,97008 -2,92619 

Fonte: Elaboração própria. Resultados obtidos a partir do software Eviews 7.0 

Nota: k = número de defasagens.  τ crítico ao nível de 1% de significância. 

 

 Corroborando com o teste ADF, realizou-se os testes de raiz unitária de Phillips-

Perron (PP) e o KPSS. Os resultados destes testes são apresentados na tabela 10. Assim 

como nos teste ADF, os testes PP e KPSS também tiveram como resultados que todas as 

séries de dados são estacionárias em primeira diferença, I(1).  
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Tabela 10 – Teste de raiz unitária de Phillips-Perron e KPSS para as 

variáveis estudadas. 

VARIÁVEL I(d) 
Phillips-Perron KPSS 

Estat. P-Valor Estat. Valor Crit.* 

LN_P_BA 
NÍVEL -1,45460 0,55350 0,79013  0.463000 

1ª DIF. -9,22860 0,00000 0,09291  0.463000 

LN_P_MA 
NÍVEL -0,33812 0,91490 1,17827  0.463000 

1ª DIF. -9,58657 0,00000 0,16000  0.463000 

LN_P_MT 
NÍVEL -1,44163 0,56000 0,68361  0.463000 

1ª DIF. -7,78802 0,00000 0,09870  0.463000 

LN_P_PI 
NÍVEL -0,68133 0,84670 0,80640  0.463000 

1ª DIF. -7,28648 0,00000 0,17076  0.463000 

LN_P_PR 
NÍVEL -0,83135 0,80660 0,89675  0.463000 

1ª DIF. -9,76644 0,00000 0,13629  0.463000 

LN_P_TO 
NÍVEL -1,15887 0,69080 0,74827  0.463000 

1ª DIF. -5,95007 0,00000 0,15919  0.463000 
Fonte: Elaboração própria. Resultados obtidos a partir do software Eviews 7.0 

*Valores críticos a 5% de significância. 

 

Os gráficos das variáveis em primeira diferença podem ser visualizados na figura 

5. 

 

Figura 5 – Séries estacionárias em 1ª diferença no período de 

junho de 2005 a junho de 2016 para os estados analisados.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado a partir do Eviews 7.0. 
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 Para verificar a existência de quebra estrutural nas séries de preços, 

realizou-se do teste de raiz unitária com quebra estrutural conforme Perron (1997). 

O resultado do teste é apresentado na tabela 11. Verificou-se que existem quebra 

estrutural em todas das séries de preços. Na última coluna da tabela, encontram-

se as datas das quebras sugerida pelo teste em mês e ano.  

 

Tabela 11 – Teste de raiz unitária com Quebra Estrutural – Perron 

(1997). 

VARIÁVEIS ESTATÍSTICA DO TESTE t-CRÍTICO* DATA DA QUEBRA 

LN_P_BA -3,222290 -5,92 2010 M05 

LN_P_MA -3,102907 -5,92 2013 M04 

LN_P_MT -3,678038 -5,92 2010 M07 

LN_P_PI -3,568434 -5,92 2009 M09 

LN_P_PR -3,249468 -5,92 2008 M07 

LN_P_TO -3,972202 -5,92 2013 M05 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: * t-crítico a 1% de significância. 

 

 A figura 6 ilustra graficamente o ponto de quebra estrutura para cada um 

dos estados analisados. 
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Figura 6 – Determinação do Ponto de Quebra Estrutural através de teste de 

Perron (1997): Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Tocantins.  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Após a realização dos testes de raiz unitária, utilizou-se o teste de causalidade de 

Granger, para verificar a precedência temporal de uma variável sobre a outra. O teste de 

Granger se baseia em um VAR e foi realizado com as variáveis em primeira diferença, 

utilizando-se 6 defasagens. Os resultados do teste são apresentados na tabela 12. A 

hipótese nula é de que a variável da primeira coluna não causa, no sentido de Granger, a 

variável na segunda coluna, ao nível de 5% de significância. 
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Tabela 12 – Teste de causalidade de Granger para o 

preço do milho nos mercados analisados. 

VARIÁVEL VARIÁVEL ESTATÍSTICA F P-VALOR 

D_LN_P_MA 

D_LN_P_BA 0,96735 0,4507 

D_LN_P_MT 0,89308 0,5026 

D_LN_P_PI 1,16116 0,3322 

D_LN_P_PR 1,05227 0,3957 

D_LN_P_TO 1,18748 0,3181 

D_LN_P_BA 

D_LN_P_MA 2,51874 0,0252* 

D_LN_P_MT 0,15727 0,9872 

D_LN_P_PI 0,89180 0,5035 

D_LN_P_PR 0,64119 0,6970 

D_LN_P_TO 1,44727 0,2029 

D_LN_P_PI 

D_LN_P_BA 0,41269 0,8693 

D_LN_P_MA 2,20615 0,0474* 

D_LN_P_MT 0,82726 0,5512 

D_LN_P_PR 1,46588 0,1962 

D_LN_P_BA 0,63589 0,7013 

D_LN_P_TO 

D_LN_P_BA 1,81810 0,1017 

D_LN_P_MA 3,16218 0,0066* 

D_LN_P_MT 1,34380 0,2437 

D_LN_P_PI 2,64569 0,0194* 

D_LN_P_PR 0,61975 0,7141 

D_LN_P_MT 

D_LN_P_BA 1,54832 0,1689 

D_LN_P_MA 2,48132 0,0272* 

D_LN_P_PI 2,11823 0,0565 

D_LN_P_PR 1,43133 0,2088 

D_LN_P_TO 5,93130 2.E-05* 

D_LN_P_PR 

D_LN_P_BA 2,34867 0,0356* 

D_LN_P_MA 2,71630 0,0168* 

D_LN_P_MT 1,76396 0,1128 

D_LN_P_PI 3,41401 0,0039* 

D_LN_P_TO 4,02070 0,0011* 
Fonte: Elaboração própria. Resultados obtidos a partir do 

software Eviews 7.0 

Nota: * rejeição da H0 a 5% de significância. 

 

Os valores em negritos na tabela 12 indicam a rejeição da hipótese nula de que 

não há causalidade entre as variáveis. A análise dos resultados mostra que não existe 

causalidade mútua entre nenhum dos mercados de milho analisados; que os preços na 

Bahia causam os preços no Maranhão, os preços no Piauí causam os preços no Maranhão, 

os preços no Tocantins causam os preços no Maranhão e no Piauí, os preços no Mato 

Grosso causam os preços no Maranhão e no Tocantins e por fim, os preços no Paraná 
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causam os preços na Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Ou seja, o Maranhão é o estado 

que mais sofre influência dos preços de outros estados e o Paraná é o estado que mais 

exerce influência sobre os preços de outros estados. 

Verificado o sentido de causalidade dos preços nos mercados analisados, 

realizou-se o teste de cointegração de Johansen para examinar se existe relação de longo 

prazo entre as variáveis. O número de relações de cointegração em um sistema de n preços 

é utilizado como indicador do grau de integração do mercado (Fackler e Goodwin, 2000). 

Primeiramente, realizou-se o teste com o conjunto máximo de regiões disponíveis (seis), 

conforme Gonzáles-Rivera e Helfand (2001). 

Em todos os testes de cointegração de Johansen desta dissertação foi introduzido 

variáveis dummy de quebra estrutural conforme as datas da quebra verificada pelo teste 

de Perron (1997). A escolha do número de defasagem utilizada no teste de cointegração 

de Johansen seguiu o critério de informação de Akaike (AIC). Conforme pode-se observar 

nas tabelas A2, A3, A4, A5 e A6 do apêndice, o número ótimo para todas as combinações 

de mercados testados foi de duas defasagens. Portanto, os testes de cointegração de 

Johansen apresentados nas tabelas 13, 14, 15 e 16 foram realizados com duas defasagens, 

com intercepto e sem tendência. 

A tabela 13 mostra o resultado do teste de cointegração de Johansen com 

introdução de dummy exógena de quebra estrutural para o mercado de milho entre os seis 

estados analisados. Observa-se que há quatro vetores de cointegração, ou seja, existem 

quatro relações de longo prazo entre os mercados estudados, porém, não há tendência 

estocástica comum entre todos estes mercados. 

 

Tabela 13 – Teste de cointegração de Johansen com Dummy de Quebra 

Estrutural: análise entre todos os estados analisados - Milho 

Rank = r Autovalor Teste do Traço Valor Crítico (5%) P-valor 

r = 0* 0,292374 128,16420 95,75366 0,0001 

r ≤ 1* 0,223297 83,20509 69,81889 0,0030 

r ≤ 2* 0,145801 50,35436 47,85613 0,0286 

r ≤ 3* 0,128597 29,86755 29,79707 0,0491 

r ≤ 4 0,087566 11,97288 15,49471 0,1582 

r ≤ 5 0,000459 0,05975 3,84147 0,8069 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *Rejeição da hipótese nula a 5% de significância 
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O teste de cointegração de Johansen com quebra estrutural também foi realizado 

entre os quatro estados que compõem a região do MATOPIBA, a tabela 14 apresenta o 

resultado deste teste. Observa-se que há três vetores de cointegração entre estes mercados, 

de forma que podemos afirmar que os estados do MATOPIBA fazem parte do mesmo 

mercado econômico de milho e que existe tendência estocástica comum entre eles. 

 

Tabela 14 – Teste de cointegração de Johansen com Dummy de Quebra 

Estrutural: análise entre os quatro estados do MATOPIBA - Milho 

Rank = r Autovalor Teste do Traço Valor Crítico (5%) P-valor 

r = 0* 0,228540 80,89933 47,85613 0,0000 

r ≤ 1* 0,196918 47,16810 29,79707 0,0002 

r ≤ 2* 0,114447 18,65938 15,49471 0,0161 

r ≤ 3 0,021751 2,85878 3,84147 0,0909 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *Rejeição da hipótese nula a 5% de significância 

 

Partindo-se dos resultados do teste de causalidade de Granger, onde verificou-se 

que existe causalidade de preços entre o estado do Paraná e todos os estado que compõem 

a região do MATOPIBA, realizou-se também o teste de cointegração de Johansen com 

quebra estrutural entre estes pares de mercados. O resultado do teste é apresentado na 

tabela 15. Observa-se que todos os pares de mercados entre o Paraná e os estados da 

região do MATOPIBA possuem um vetor de cointegração, ou seja, existe relação linear 

de longo prazo entre o Paraná e os estados que compõem a região do MATOPIBA. 

 

Tabela 15 – Teste de cointegração de Johansen com Dummy de Quebra 

Estrutural: análise entre Paraná e demais estados do MATOPIBA - Milho 

MERCADOS RANK=r AUTOVALOR TESTE DO TRAÇO P-VALOR 

BAHIA r = 0* 0,1195 19,5808 0,0114 

 r ≤ 1 0,0231 3,0319 0,0816 

MARANHÃO r = 0* 0,1533 22,6875 0,0035 

 r ≤ 1 0,0081 1,0522 0,3050 

PIAUÍ r = 0* 0,1759 25,3813 0,0012 

 r ≤ 1 0,0018 0,2311 0,6307 

TOCANTINS r = 0* 0,1265 20,3681 0,0085 

  r ≤ 1 0,0212 2,7797 0,0955 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *Rejeição da hipótese nula a 5% de significância 
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Como as variáveis são I(1) e os pares de mercados Paraná e estados do 

MATOPIBA são cointegados, não há problema de regressão espúria entre as variáveis. 

Engle e Granger (1987) afirmam que se duas séries não estacionárias formarem um vetor 

de coeficientes que gerem resíduos estacionários, diz-se que estas séries cointegram. 

Logo, por este teorema, a presença de raízes unitárias nas séries não impede, em princípio, 

o uso das séries sem modificação, pois existindo cointegração a relação é estatisticamente 

confiável. Portanto, mesmo que individualmente exibam um passeio aleatório, parece 

haver uma relação a longo prazo entre os pares de mercado analisado. 

Esta condição de equilíbrio a longo prazo dos mercados de milho entre o Paraná 

e o MATOPIBA no período analisado, mostram evidência de integração entre estes 

mercados, validando os pressupostos teóricos da LPU. 

O teste de cointegração de Johansen com quebra estrutural também foi realizado 

para os pares de mercados entre Mato Grosso e os estados que compõem a região do 

MATOPIBA, utilizou-se duas defasagens segundo escolha ótima pelo critério de 

Informação de Schwarz (SC), com intercepto e sem tendência. Não foi encontrado vetor 

de cointegração entre estes pares de mercados, mostrando que não existem relações de 

longo prazo entre eles, conforme tabela A7 do apêndice. 

Os resultados apresentados até aqui, indicam que a região do MATOPIBA forma 

um mercado comum de milho no Brasil e que os estados que compõem a região do 

MATOPIBA estão integrados ao estado do Paraná e não estão integrados ao estado de 

Mato Grosso. Esta situação de integração do MATOPIBA apenas com o estado do Paraná 

se justifica, pois, estas regiões possuem característica em comum de atender a demanda 

interna de milho. Já a produção do estado do Mato Grosso tem como destino majoritário 

a exportação. Portanto, pressupõe-se que o estado do Mato Grosso esteja integrado de 

forma mais intensa com o mercado externo de milho.   

Quando os testes estatísticos indicarem cointegração entre as séries, a relação 

entre elas pode ser expressa como um mecanismo de correção de erro, conforme o 

teorema da representação de Granger. Este procedimento objetiva captar a proporção da 

variação corrigida no período seguinte, conforme apresentado no item 4.1.2 desta 

dissertação. Desta forma, estimou-se o vetor de correção de erros (VEC) para cada um 

dos pares de mercados que apresentaram vetor de cointegração. Ressalta-se que não foi 

verificada autocorrelação dos resíduos para os modelos de pares de mercados analisados, 

de acordo com o teste LM apresentado nas tabelas A8, A9, A10 e A11 do apêndice. A 

tabela 16 apresenta o resultado do VEC para o par de mercado Bahia e Paraná. A 



61 
 

estimativa da elasticidade de curto prazo foi de 0,222, ou seja, estima-se que, em média, 

se os preços do milho no estado do Paraná aumentarem em 1%, os preços do milho do 

estado da Bahia aumentarão imediatamente em 0,22%. Para a elasticidade de longo prazo, 

estima-se que, em média, se os preços do milho do estado do Paraná aumentarem 

permanentemente em 1%, em torno de sua tendência, os preços do estado da Bahia 

aumentarão em 0,87% em torno de sua tendência. Portanto, observa-se que há uma 

relação inelástica entre os preços dos estados da Bahia e Paraná, com significância 

estatística de 1%.  

 

Tabela 16 – Vetor de correção de erros (VEC): 

Bahia versus Paraná 

Coeficientes de curto prazo 

LN_P_BA(-1) LN_P_PR(-1) 

0,037858 -0,220777 

(0,63415)NS ( -3,67581)*** 

Relação de cointegração Estimada (Longo Prazo) 

LN_P_BA(-1) LN_P_PR(-1) 

1 -0,87317 

  (-5,89879)*** 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: *** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * 

significativo a 10%; NS não-significativo. Entre parênteses 

estatística t-student. 

 

A tabela 17 apresenta o resultado do VEC para o par de mercado Maranhão e 

Paraná. A estimativa da elasticidade de curto prazo foi de 0,23, ou seja, estima-se que, 

em média, se os preços do milho no estado do Paraná aumentarem em 1%, os preços do 

milho do estado do Maranhão aumentarão imediatamente em 0,23%. Para a elasticidade 

de longo prazo, estima-se que, em média, se os preços do milho do estado do Paraná 

aumentarem permanentemente em 1%, em torno de sua tendência, os preços do estado do 

Maranhão aumentarão em 0,87% em torno de sua tendência. Portanto, observa-se que há 

uma relação inelástica entre os preços dos estados do Maranhão e Paraná.  

 

 

                                                           
2 Os valores negativos dos coeficientes de LN_P_PR se referem à equação de cointegração normalizada, 
de modo que o valor da estimativa dos coeficientes das variáveis que fazem par com a LN_P_PR assumem 
valor igual a um, pois se trata da variável endógena do sistema, enquanto LN_P_PR é considerada 
exógena. Logo, a análise das estimativas dos coeficientes de LN_P_PR deve ser feita com o sinal investido. 
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Tabela 17 – Vetor de correção de erros (VEC): 

Maranhão versus Paraná 

Coeficientes de curto prazo 

LN_P_MA(-1) LN_P_PR(-1) 

0,093218 -0,2255 

(1,58841)NS ( -4,35436)*** 

Relação de cointegração Estimada (Longo Prazo) 

LN_P_MA(-1) LN_P_PR(-1) 

1 -0,86612 

  (-6,74768)*** 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: *** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * 

significativo a 10%; NS não-significativo. Entre parênteses 

estatística t-student. 

 

A tabela 18 apresenta o resultado do VEC para o par de mercado Piauí e Paraná. 

A estimativa da elasticidade de curto prazo foi de 0,20, ou seja, estima-se que, em média, 

se os preços do milho no estado do Paraná aumentarem em 1%, os preços do milho do 

estado do Piauí aumentarão imediatamente em 0,20%. Para a elasticidade de longo prazo, 

estima-se que, em média, se os preços do milho do estado do Paraná aumentarem 

permanentemente em 1%, em torno de sua tendência, os preços do estado do Piauí 

aumentarão em 0,67% em torno de sua tendência. Portanto, observa-se que há uma 

relação inelástica entre os preços dos estados do Piauí e Paraná.  

 

Tabela 18 – Vetor de correção de erros (VEC): Piauí 

versus Paraná 

Coeficientes de curto prazo 

LN_P_PI(-1) LN_P_PR(-1) 

0,122978 -0,196256 

(1,85145)* ( -4,61926)*** 

Relação de cointegração Estimada (Longo Prazo) 

LN_P_PI(-1) LN_P_PR(-1) 

1 -0,66860 

  (-6,52078)*** 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: *** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * 

significativo a 10%; NS não-significativo. Entre parênteses 

estatística t-student. 

 

A tabela 19 apresenta o resultado do VEC para o par de mercado Tocantins e 

Paraná. A estimativa da elasticidade de curto prazo foi de 0,17, ou seja, estima-se que, 
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em média, se os preços do milho no estado do Paraná aumentarem em 1%, os preços do 

milho do estado do Tocantins aumentarão imediatamente em 0,17%. Para a elasticidade 

de longo prazo, estima-se que, em média, se os preços do milho do estado do Paraná 

aumentarem permanentemente em 1%, em torno de sua tendência, os preços do estado do 

Tocantins aumentarão em 0,73% em torno de sua tendência. Portanto, observa-se que há 

uma relação inelástica entre os preços dos estados do Piauí e Paraná.  

 

Tabela 19 – Vetor de correção de erros (VEC): 

Tocantins versus Paraná 

Coeficientes de curto prazo 

LN_P_TO(-1) LN_P_PR(-1) 

0,067327 -0,171914 

(0,90892)NS ( -3,73085)*** 

Relação de cointegração Estimada (Longo Prazo) 

LN_P_TO(-1) LN_P_PR(-1) 

1 -0,72810 

  (-6,42862)*** 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: *** significativo a 1%, ** significativo a 5%, * 

significativo a 10%; NS não-significativo. Entre parênteses 

estatística t-student. 
 

A análise de impulso-resposta é apresentada na figura 7. Observa-se na figura a 

resposta nos preços do milho nos estados da Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins, após 

um choque inesperado oriundo do Paraná. Observam-se que as respostas ao impulso são 

mais intensas nos estados do Piauí e Tocantins; e a menor resposta ao impulso se dá no 

estado da Bahia. No primeiro gráfico da figura 7, um choque nos preços do milho no 

Paraná provoca um aumento de preços deste produto na Bahia até o quarto meses, e após 

este período o preço se estabiliza. 
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Figura 7 – Função de resposta ao impulso – Preços Paraná versus os estados que 

compõem o MATOPIBA.  

 

Fonte: Resultado da pesquisa. 

Nota: Período de 10 meses. 

 

A decomposição da variância do erro é uma ferramenta útil na análise do VEC, 

esta permite dizer que porcentagem da variância do erro de previsão provém de cada 

variável endógena, ao longo do horizonte de previsão. A tabela 20 apresenta o resultado 

da decomposição da variância dos erros para o estado do Paraná e os quatro estados que 

compõem o MATOPIBA, no 12º mês. 

 

Tabela 20 – Decomposição da variância dos erros de previsão 

das séries de preços do Paraná e estados que compõem o 

MATOPIBA (12º mês) 

VARIÁVEL 
EXPLICADA 

DECOMPOSIÇÃO NA VARIÁVEL 

LN_P_PR 
(%) 

LN_P_BA 
(%) 

LN_P_MA 
(%) 

LN_P_PI 
(%) 

LN_P_TO 
(%) 

LN_P_PR 69,94 9,04 2,19 6,52 12,31 

LN_P_BA 7,93 65,87 2,97 2,88 20,35 

LN_P_MA 23,84 26,95 20,77 4,77 23,68 

LN_P_PI 31,64 22,29 4,20 20,34 21,53 

LN_P_TO 13,16 50,01 2,92 2,25 31,66 
Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: Período de doze meses. 



65 
 

 

Constata-se que a variância nos preços do milho no estado do Paraná é explicada 

69,94% por si mesma. A variância nos preços da Bahia é explicada 65,87% por si mesma 

e 20,35% pelo Tocantins. A variância nos preços do Maranhão é explicada 26,95% pela 

Bahia e cerca de 23% pelo Paraná e 23% no Tocantins. A variância nos preços do Piauí 

é explicada 31,64% pelo Paraná e 22,29% pela Bahia. A variância nos preços do 

Tocantins é explicada 50,01% pela Bahia e 31,66% por si mesma.  

Portanto, dentre os estados que compõem o MATOPIBA observa-se que a Bahia 

tem a variância dos preços de milho explicada em maior parcela por estes preços. Isso 

indica que a influência dos demais mercados analisados é menor, o que corrobora com o 

fato do mercado de milho na Bahia ser o mais importante desta região. Confirmando a 

importância do mercado de milho na Bahia, observa-se que este estado explica mais de 

50% da variância dos preços no Tocantins. Já o estado do Paraná, que é o mercado mais 

influente dentre os estudados, explica 69,94% da variância do preço de si mesmo; e 

explica 31,64% da variância dos preços no Piauí. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação estudou o comportamento dos preços do milho em grão entre a 

região do MATOPIBA e os estado do Mato Grosso e Paraná, que são os dois maiores 

mercados produtores de milho do país.  Para alcançar o objetivo desse trabalho, foi 

utilizado o referencial teórico sobre transmissão de preços entre mercados espacialmente 

separados e a metodologia se baseou em modelos de cointegração e estimação de vetor 

de correção de erros. Foram utilizadas séries de preços para o milho em grão no nível de 

produtor nos estados do Mato Grosso, Paraná, Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. 

Primeiramente, verificou-se a existência da causalidade de transmissão de preços 

entre os mercados analisados através do teste de causalidade de Granger, destaca-se que 

os preços no estado do Paraná causam no sentido de Granger os preços nos estados da 

região do MATOPIBA, evidenciando que o Paraná é o mercado mais relevante entre os 

mercados analisados. 

Verificado o sentido de causalidade dos preços, o teste de cointegração de 

Johansen (1988) para os quatro estados do MATOPIBA mostrou que há um mercado 

comum de milho nesta região. Ademais, no teste de cointegração entre o Paraná e cada 

estado do MATOPIBA, verificou-se que existe relação de longo prazo entre estes 

mercados de milho. Portanto, esta é uma primeira evidência de integração entre os 

mercados analisados. 

Para mensurar o grau de integração entre os mercados de milho, foi realizada a 

análise da transmissão destes preços. Através do modelo de correção de erros estimou-se 

os coeficientes de transmissão de preços entre o mercado de milho do estado do Paraná e 

o mercado de milho da região do MATOPIBA. Verificou-se um coeficiente de 

transmissão de preços entre Paraná e Bahia de 0,87; entre Paraná e Maranhão de 0,87; 

entre Paraná e Piauí de 0,67 e entre Paraná e Tocantins de 0,73. Estes resultados mostram 

que a relação de transmissão de preços entre os mercados do Paraná e a região do 

MATOPIBA são inelásticas, ou seja, as variações de preços no Paraná não são totalmente 

transmitidas ao MATOPIBA. 

Os resultados encontrados são importantes e convincentes, mostrando que a nova 

e promissora região agrícola do MATOPIBA está integrado ao mercado já consolidado 

de milho do estado do Paraná. O fato da oferta de milho nestas duas regiões serem 

utilizadas, principalmente, para atender a demanda interna é uma justificativa econômica 
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para o resultado encontrado. Já a elevada distância física entre estes dois mercados pode 

justificar a inelasticidade encontrada na transmissão dos preços. 

O trabalho não encontrou evidências de transmissão de preços entre os mercados 

de milho do estado de Mato Grosso e a região do MATOPIBA. Aqui cabe uma 

investigação mais aprofundada, porém, uma possível justificativa é o fato de o estado de 

Mato Grosso exportar a maior parte de sua produção, tornando ele mais integrado ao 

mercado externo do que a mercados nacionais mais próximos. 

A informação central deste trabalho é que existe integração entre os mercados de 

milho do Paraná e do MATOPIBA, no entanto, esta integração não é perfeita, já que os 

coeficientes de transmissão de preços são inelásticos. 

O mercado de milho no Brasil passou recentemente por diversas alterações, entre 

elas pode-se citar: a condição de exportador líquido recentemente adquirida; o aumento 

expressivo da produção na região do Centro-Oeste, especialmente no estado do Mato 

Grosso; a inserção de novas fronteiras agrícolas na produção da commodity, como o caso 

do MATOPIBA. Tudo isso tem provocado mudanças na dinâmica do mercado de milho 

no país e na sua formação de preços. Assim, o estudo deste mercado é importante para 

entender como estas modificações recentes irão afetarão os mercados nos próximos anos. 

  Em trabalhos futuros pretende-se analisar a transmissão de preços entre estes 

mercados na presença de custos de transação e uma outra agenda de pesquisa seria 

verificar se existe assimetria na transmissão de preços entre estas regiões.  
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APÊNDICE 

 

Tabela A1 - Resultado do teste de sazonalidade nas variáveis das séries de preços dos 

estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Paraná e Tocantins. 

  
BAHIA MARANHÃO 

MATO 
GROSSO 

PIAUÍ PARANÁ TOCANTINS 

  TESTE t TESTE t TESTE t TESTE t TESTE t TESTE t 

JANAIRO  0.09 -0.10  0.09  -0.03   0.08   0.09 

FEVEREIRO  0.23  0.07  0.23   0.14   0.16   0.22 

MARÇO  0.22  0.15  0.32   0.28   0.14   0.29 

ABRIL  0.22  0.39  0.36   0.24   0.11   0.28 

MAIO  0.23  0.41  0.24   0.19   0.13   0.34 

JUNHO  0.31  0.57  0.30   0.40   0.35   0.38 

JULHO -0.28 -0.20 -0.47  -0.23  -0.18  -0.35 

AGOSTO -0.14 -0.31 -0.37  -0.23  -0.28  -0.41 

SETEMBRO -0.24 -0.33 -0.29  -0.26  -0.21  -0.37 

OUTUBRO -0.23 -0.21 -0.28  -0.22  -0.21  -0.23 

NOVEMBRO -0.26 -0.23 -0.13  -0.19  -0.07  -0.16 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor, a partir de resultados do software Eviews 7.0 

 

Tabela A2 – Número de defasagem do modelo VAR para os estados da Bahia, 

Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Paraná e Tocantins. 
      
       Defasagem LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   1.49e-11 -7.901349 -7.765590 -7.846197 

1  961.0861  7.71e-15 -15.47015  -14.51983* -15.08408 

2  115.3179   4.91e-15*  -15.92377* -14.15890  -15.20680* 

3  40.59629  6.02e-15 -15.73075 -13.15133 -14.68287 

4  28.86541  8.17e-15 -15.44341 -12.04943 -14.06461 

5  21.13391  1.20e-14 -15.09224 -10.88371 -13.38253 

6  42.37805  1.38e-14 -14.99781 -9.974721 -12.95719 

7   51.73343*  1.39e-14 -15.05270 -9.215062 -12.68118 

8  37.44999  1.66e-14 -14.96946 -8.317270 -12.26703 
      
      

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: * Indica a ordem da defasagem selecionada pelo critério; LR – Estatística do teste LR sequencial 

modificado; FPE – Erro de previsão final; AIC – Critério de informação Akaike; SC – Critério de 

informação de Schwarz; HQ – Critério de informação de Hannan-Quinn. 
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Tabela A3 – Número de defasagem do modelo VAR para o par Paraná - Bahia 
      
       Defasagem LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   0.001136 -1.104256 -1.059003 -1.085872 

1  430.0759  3.57e-05 -4.565468  -4.429709*  -4.510316* 

2   9.617232*   3.51e-05*  -4.581612* -4.355347 -4.489692 

3  1.795110  3.69e-05 -4.532825 -4.216053 -4.404137 

4  1.452469  3.88e-05 -4.481346 -4.074069 -4.315891 

5  0.434435  4.12e-05 -4.421157 -3.923373 -4.218934 

6  3.569532  4.26e-05 -4.389027 -3.800738 -4.150037 

7  5.436322  4.33e-05 -4.374449 -3.695653 -4.098690 

8  2.437847  4.52e-05 -4.333021 -3.563720 -4.020495 
      
      

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: * Indica a ordem da defasagem selecionada pelo critério; LR – Estatística do teste LR sequencial 

modificado; FPE – Erro de previsão final; AIC – Critério de informação Akaike; SC – Critério de 

informação de Schwarz; HQ – Critério de informação de Hannan-Quinn. 

 

Tabela A4 – Número de defasagem do modelo VAR para o par Paraná - Maranhão 
      
       Defasagem LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   0.001458 -0.854754 -0.809501 -0.836370 

1  478.3993  3.08e-05 -4.712060  -4.576301*  -4.656908* 

2   9.617260*   3.03e-05*  -4.728203* -4.501938 -4.636284 

3  5.072123  3.10e-05 -4.707188 -4.390416 -4.578500 

4  5.158191  3.16e-05 -4.687655 -4.280378 -4.522199 

5  1.950532  3.31e-05 -4.640765 -4.142981 -4.438542 

6  2.159255  3.46e-05 -4.596044 -4.007754 -4.357053 

7  6.292124  3.49e-05 -4.589245 -3.910450 -4.313486 

8  2.638339  3.64e-05 -4.549674 -3.780373 -4.237147 
      
      

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: * Indica a ordem da defasagem selecionada pelo critério; LR – Estatística do teste LR sequencial 

modificado; FPE – Erro de previsão final; AIC – Critério de informação Akaike; SC – Critério de 

informação de Schwarz; HQ – Critério de informação de Hannan-Quinn. 

 

Tabela A5 – Número de defasagem do modelo VAR para o par Paraná - Piauí 
      
       Defasagem LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   0.000890 -1.348120 -1.302867 -1.329736 

1  479.9433  1.86e-05 -5.218082 -5.082323 -5.162930 

2  27.02991   1.58e-05*  -5.379331*  -5.153066*  -5.287412* 

3  1.728077  1.66e-05 -5.329976 -5.013205 -5.201288 

4  5.999620  1.68e-05 -5.317697 -4.910420 -5.152242 

5  6.101481  1.70e-05 -5.307218 -4.809435 -5.104995 

6  1.842708  1.78e-05 -5.259671 -4.671382 -5.020680 

7   9.700001*  1.74e-05 -5.283853 -4.605058 -5.008094 

8  1.190270  1.84e-05 -5.230874 -4.461573 -4.918348 
      
      

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: * Indica a ordem da defasagem selecionada pelo critério; LR – Estatística do teste LR sequencial 

modificado; FPE – Erro de previsão final; AIC – Critério de informação Akaike; SC – Critério de 

informação de Schwarz; HQ – Critério de informação de Hannan-Quinn. 
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Tabela A6 – Número de defasagem do modelo VAR para o par Paraná - Tocantins 
      
       Defasagem LR FPE AIC SC HQ 
      
      0 NA   0.000814 -1.437722 -1.392469 -1.419338 

1  459.6480  2.01e-05 -5.141329 -5.005570 -5.086177 

2   50.57084*   1.40e-05*  -5.498753*  -5.272487*  -5.406833* 

3  3.717506  1.45e-05 -5.466257 -5.149486 -5.337569 

4  1.413394  1.53e-05 -5.414441 -5.007164 -5.248986 

5  1.337159  1.61e-05 -5.362171 -4.864388 -5.159948 

6  2.689339  1.68e-05 -5.322183 -4.733893 -5.083192 

7  4.536831  1.72e-05 -5.299427 -4.620631 -5.023668 

8  7.694479  1.71e-05 -5.306672 -4.537370 -4.994145 
      
      

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: * Indica a ordem da defasagem selecionada pelo critério; LR – Estatística do teste LR sequencial 

modificado; FPE – Erro de previsão final; AIC – Critério de informação Akaike; SC – Critério de 

informação de Schwarz; HQ – Critério de informação de Hannan-Quinn. 

 

Tabela A7 – Teste de cointegração de Johansen com Dummy de Quebra Estrutural: 

análise entre Mato Grosso e demais estados do MATOPIBA - Milho 

MERCADOS RANK=r AUTOVALOR TESTE DO TRAÇO P-VALOR 

BAHIA r = 0* 0,1200 23,0014 0,0031 

 r ≤ 1* 0,0479 6,3827 0,0115 

MARANHÃO r = 0* 0,1351 24,3539 0,0018 

 r ≤ 1* 0,0413 5,4887 0,0191 

PIAUÍ r = 0* 0,1467 24,2287 0,0019 

 r ≤ 1 0,0273 3,6034 0,0577 

TOCANTINS r = 0* 0,0871 20,5647 0,0079 

  r ≤ 1* 0,0649 8,7174 0,0032 
Fonte: Resultado da pesquisa. 

Notas: *Rejeição da hipótese nula a 5% de significância 
 

Tabela A8 – Teste do Multiplicador de Lagrange 

(LM): par Bahia – Paraná.  
   
   Defasagem Estatística LM P-valor 
   
   1  5.737558  0.2196 

2  1.007866  0.9086 

3  1.274698  0.8657 

4  0.279780  0.9911 

5  3.202262  0.5246 

6  4.401652  0.3544 

7  1.328593  0.8565 

8  7.617667  0.1066 

9  2.130093  0.7118 

10  6.394483  0.1716 

11  4.096606  0.3931 

12  3.855851  0.4259 
   
   

Fonte: Resultados da pesquisa.  

Nota: Hipótese nula: não há autocorrelação. 
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Tabela A9 – Teste do Multiplicador de 

Lagrange (LM): par Maranhão – Paraná.  
   
   Defasagem Estatística LM P-valor 
   
   1  11.84563  0.0185 

2  2.186997  0.7014 

3  9.249950  0.0551 

4  1.214946  0.8756 

5  5.180094  0.2693 

6  3.039861  0.5512 

7  1.656204  0.7987 

8  5.270372  0.2607 

9  2.212520  0.6967 

10  6.159085  0.1876 

11  2.167158  0.7050 

12  4.591398  0.3318 
   
   

Fonte: Resultados da pesquisa.  

Nota: Hipótese nula: não há autocorrelação. 

 

 

Tabela A10 – Teste do Multiplicador de 

Lagrange (LM): par Piauí – Paraná.  
   
   Defasagem Estatística LM P-valor 
   
   1  1.457890  0.8341 

2  8.858536  0.0647 

3  5.111874  0.2760 

4  4.746397  0.3143 

5  4.831590  0.3050 

6  11.16898  0.0247 

7  1.852169  0.7629 

8  7.691424  0.1036 

9  7.637771  0.1058 

10  6.406492  0.1708 

11  2.343947  0.6728 

12  5.515210  0.2384 
   
   

Fonte: Resultados da pesquisa.  

Nota: Hipótese nula: não há autocorrelação. 
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Tabela A11 – Teste do Multiplicador de 

Lagrange (LM): par Tocantins – Paraná.  
   
   Defasagem Estatística LM P-valor 
   
   1  5.809672  0.2138 

2  1.680956  0.7942 

3  2.600083  0.6268 

4  0.321990  0.9884 

5  8.369673  0.0789 

6  3.582364  0.4655 

7  2.505309  0.6437 

8  2.965973  0.5635 

9  3.455413  0.4847 

10  7.171055  0.1271 

11  0.785167  0.9404 

12  4.447927  0.3488 
   

Fonte: 

Resultados da 

pesquisa.  

Nota: 

Hipótese 

nula: não há 

autocorrelaçã

o. 
 

  
Fonte: Resultados da pesquisa.  

Nota: Hipótese nula: não há autocorrelação. 
 

 


