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Resumo
O Brasil possui uma posição de destaque no cenário mundial como um dos maiores produtores de
carne bovina. A região Centro-Oeste possui o maior rebanho entre as regiões brasileiras e São
Paulo é um grande centro consumidor. Este artigo teve como objetivo analisar a integração
espacial e transmissão de preço entre São Paulo e a região Centro-Oeste representa por suas
principais regiões produtoras. Utilizou-se de teste de causalidade de Granger, teste de cointegração de Johansen e modelos de Vetores de Correção de Erros – VEC. Os resultados mostram
que apesar de existir integração dentro da região Centro-Oeste, não há integração desta com o
estado de São Paulo. Além disso, que as relações de preços no longo prazo deste estado com a
região Centro-Oeste são muito pequenas, indício de que esta região segue um regime de preço
próprio. Destaca-se também o fato de a principal região de formação dos preços ser Goiânia/MS.
Palavras-chave: Preços, Boi Gordo, Integração Espacial.
Abstract
Brazil has a highlight position in world scene as one of the main cattle producers. Midwest Region
has the largest bovine herd among Brazilian regions and São Paulo State is a great consumer. This
paper has as objective to analyze the spatial integration and price transmission between São
Paulo and the Midwest region, represented by their main producing regions. To do so, Granger
causality test, Johansen test of cointegration and Vector Error Corrections model –VEC were used.
Results shows that although there is integration inside Midwest region, this is not the case
between this region and São Paulo State. Besides, long run price relations between São Paulo and
Midwest are too low, a clue that Midwest has an own price regime. Results also stresses the fact
of Goiânia/MS being the main price formation region.
Key Words: Prices, Cattle, Spatial Integration.

1. INTRODUÇÃO
O agronegócio desempenha um papel importante no cenário econômico
brasileiro. A pecuária de corte (bovinos) destaca-se no cenário do agronegócio sendo um
dos principais produtos na pauta de exportação brasileira, além de possuir grande
potencial de crescimento. O Brasil no ano de 2008 era o segundo maior produtor de carne
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bovina do mundo. Entre os maiores produtores mundiais de carne bovina estão; Estados
Unidos, Brasil, China, Argentina, Austrália, México e Rússia respectivamente (FAO, 2010).
O preço das commodities possui variabilidade elevada, pois além de fatores
ligados à oferta e demanda é influenciado por fatores tais como solo, clima, saúde animal
também pode ser afetada pelos preços dos derivativos etc. A inserção de mercados locais
no cenário mundial torna o preço das commodities interligados. O preço da carne bovina
não é diferente destas características, onde tal integração pode ocorrer a nível regional
ou estadual, podendo o preço da arroba do boi gordo numa dada região ser afetado por
condições da saúde animal de outros estados. A febre aftosa em um estado ou região, por
exemplo, pode afetar a produção brasileira como um todo. Entender as formas de
integração desses mercados pode ser um importante instrumento para a tomada de
decisão dos agentes ligados a esta atividade produtiva.
Percebe-se a existência de muitos estudos sobre a integração espacial entre
preços locais e os cotados na BM&FBOVESPA tais como os realizados por Valente e Braga
(2006) que analisaram a causalidade e co-integração no mercado de café entre a BM&F e
a NYBOT11, o estudo realizado por Gaio et. al. (2005) que usaram dados diários de preços
a vista da arroba do boi para diversas praças do Brasil, Já Campos et al. (2008)
investigaram a integração entre a cotação futura do boi gordo da BM&F/BOVESPA e o
preço nas praças de Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Goiânia/GO e Triângulo
Mineiro/MG, mas existe uma carência de estudos sobre integração apenas de preços à
vista em diferentes praças.
Deste modo o objetivo deste trabalho é analisar a integração de preço da arroba
do boi gordo entre a região Centro-Oeste cotados nas cidades de Campo Grande/MS,
Goiânia/GO e Cuiabá/MT com o preço no estado de São Paulo, por serem os primeiros
uma grande região produtora e o último um grande centro consumidor. O método do
teste de causalidade de Granger contribuirá para identificar qual região é a base para
formação do preço do boi gordo. O teste de co-integração de Johansen mostrará se as
regiões em análise estão integradas. Com o intuito de se entender as relações de longo
prazo serão estimados modelos de vetor de correção de erros - VEC.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Entre as regiões brasileiras, o Centro-Oeste possui o maior rebanho de bovinos. A
Figura 1 mostra a evolução do rebanho brasileiro por regiões. Durante os anos de 2000 a
2009 o Brasil apresentou um crescimento médio de 2,1%. A região que apresentou o
maior crescimento foi a Norte, com uma média de 5,7%. O rebanho na região Nordeste
cresceu uma média de 2,5% e as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste cresceram
respectivamente 1,9%, 0,7% e 0,3%.

72
Saith, Alves, Parré, pp. 71-84

50
40
30
20

Milhões

60

70

Revista de Administração e Negócios da Amazônia, v.5, n.1, jan/abr. 2013.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Norte
Sudeste
Centro-Oeste

2006

2007

2008

2009

Nordeste
Sul

Figura 1 – Evolução do Rebanho Bovino Por Regiões Geográficas 2000-2009
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal 2009

Ao comparar o rebanho de 2000 e o de 2009, observa-se que o Centro-Oeste teve
um crescimento 18,47%. Embora tenha sido um salto considerável, a região que mais
cresceu foi a Norte com 64,96% (obviamente com influência do menor valor inicial). O
rebanho brasileiro aumentou durante os últimos nove anos e a região Centro-Oeste
manteve o maior rebanho bovino durante o período. No ano de 2009, 34,42% do rebanho
bovino brasileiro estava na região Centro-Oeste, enquanto 19,70% estava na região
Norte, o que corrobora a posição de destaque desta região.
A região Sudeste tinha 18,51% do rebanho bovino, sendo assim a terceira região
com o maior rebanho bovino no ano de 2009. As regiões Nordeste e Sul correspondiam a
13,78% e 13,59% no mesmo ano. Entre os estados, o maior rebanho em 2009 estava no
Mato Grosso com 2.7357.089 cabeças o que corresponde a 13,33% do rebanho nacional.
Entre os cinco maiores rebanhos ainda tem-se Minas Gerais, Mato Grosso do Sul Goiás e
Pará com 10,95%, 10,88%, 10,17% 8,22% do rebanho nacional respectivamente. Esses
números mostram a posição de destaque da região Centro-Oeste e os estados que a
compõem na pecuária brasileira.
A priori não se pode afirmar que os estados com maior rebanho sejam os
formadores de preço, embora estas regiões reflitam o comportamento do preço. Como
mostra a teoria microeconomia, a oferta está direta e positivamente correlacionada com
o preço. Assim sendo, mesmo que a região Centro-Oeste tenha o maior rebanho, não
necessariamente será a região formadora de preço. Como destacam Bayer, Vicini, Souza
(2007), as regiões onde ocorrem o maior número de abates no geral são as praças
formadoras de preço. Um fato que realça esse aspecto é o índice de preço da
ESALQ/BM&FBOVESPA, um dos mais importantes do país, que tem como região de
referência o estado de São Paulo, dividido em quatro regiões (Presidente Prudente,
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Araçatuba, Bauru e São José do Rio Preto), sendo cada região ponderada com base no
volume de abates.
Para que haja integração de mercados é necessário que as regiões participem de
um sistema de comércio que envolva troca de mercadorias e informações não sendo
necessário que duas regiões possuam relações de comércio direto para exista algum grau
de integração, por exemplo, pode existir uma terceira região que comercialize com estas
duas interligando as mesmas, mas é necessário que seja satisfeita a seguinte condição:
(1)
Onde, e , representam os preços do produto nos locais j e i respectivamente e
o custo do transporte da mercadoria do local i para o local j, ou seja, todos os custos
de transação (transporte e negociação). Essa condição é denominada condição de
arbitragem espacial e constitui um conceito de equilíbrio.
A integração de mercados é usualmente considera a extensão dos choques que
são transmitidos entre mercados espacialmente separados (GOODWIN; PIGGOTT, 1999).
Tal uniformização ocorre por meio de mecanismos tais como arbitragem e substituição.
Se os preços divergirem da condição estabelecida pela equação (1), em um mercado
competitivo, as ações de arbitradores farão com que os preços se igualem aos custos de
transação (CARVALHO, 2009).
A arbitragem ocorre quando um negociador percebe que o preço em duas regiões
torna-se muitos distantes, passando a comprar na região de menor preço e vendendo na
de maior preço com o intuito de obter lucro. Ao realizar esta operação, os arbitradores
aumentam a demanda na primeira região e aumentam a oferta na segunda, forçando o
preço nas duas regiões a se igualarem. A substituição ocorre quando uma mercadoria
pode ser trocada por outra sem custos adicionais podendo ser aplicado principalmente às
commodities. A integração pode não ocorrer se os custos de transação forem muito altos
ou se houver barreiras ao comércio de mercadorias. Se a troca de mercadorias puder
ocorrer sem barreiras poderá ocorrer uma convergência entre os preços, a chamada lei
do preço único, que tem como base o mecanismo de arbitragem.
3. METODOLOGIA E DADOS
Os dados que serão usados neste trabalho foram coletados no site do
CEPEA/ESALQ e compreende o período de outubro de 2002 a janeiro de 2011, assim a
amostra contém um total de 100 observações. As praças abrangidas são; Campo
Grande/MS, Goiânia/GO, Cuiabá/MT e o estado de São Paulo. Esses locais foram
escolhidos por terem representatividade em termos de produção e comercialização de
boi gordo, além de serem centros geradores de informações deste mercado.
As séries de preços a vista foram deflacionadas pelo IGP-DI da Fundação Getulio
Vargas – FGV tendo como base janeiro de 2011. A premissa inicial quando se trabalha
com séries temporais é que estas sejam estacionárias. Para verificar se as séries de preços
a vista da arroba do boi gordo são estacionárias será aplicado o teste de raiz unitária de
Dickey Fuller Aumentado.
O teste de causalidade possui um importante papel no arcabouço da teoria
econômica, uma vez que sem causa e efeito estudos econométricos não teriam sentido. O
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teste mais usado é o proposto por Granger em 1969. O autor parte da seguinte premissa:
se uma variável X causa Y, logo variações em X deveriam anteceder variações em Y. A
sentença “X causa Y” demanda duas condições: primeira, X deve ajudar a prever Y e
segunda, Y não deve ajudar a prever X. Pode-se estimar uma regressão de Y em relação a
valores defasados de Y e valores defasados de X (a regressão irrestrita) igual à equação
(2). Na seqüência estima-se uma regressão de Y apenas em relação a valores defasados
de Y (regressão restrita) como na equação (3).
(2)
(3)
Assim, a hipótese nula é de que X não causa Y na primeira equação e Y não causa
X, na segunda equação. A causalidade testada deste modo não tem o significado estrito
da palavra, mas é uma ferramenta importante no entendimento do sentido da variação
de preço.
Uma regressão por MQO de uma série temporal não estacionaria contra outra
série temporal não estacionaria poderia produzir uma regressão espúria. Dado duas
variáveis quaisquer se as mesmas forem integradas da mesma ordem então pode-se
estimar a seguinte equação:
(4)
Onde é o preço na região i no tempo t; e
é o preço na região j no tempo t.
e
são coeficientes da regressão e
é o termo de erro. Pode-se reescrever a equação
(3) em função do termo de erro tal como na equação (4).
(5)
Se os resíduos resultantes da regressão (4) forem estacionários existe uma relação
de longo prazo entre as séries, pois embora as séries sejam I(1) sua combinação linear é
I(0). A combinação linear faz com que as tendências estocásticas das duas séries se
anulem como resultado tem se que as variáveis em análise são co-integradas. A regressão
igual a (4) é conhecida como regressão co-integrante.
A relação da equação co-integrante mostra um equilíbrio de longo prazo entre as
variáveis podendo no curto prazo ocorrer desequilíbrios, por conseguinte o termo de erro
da equação (5) por ser entendido como um “erro de equilíbrio”. O mecanismo de
correção de erros pode ser visto como um elo entre o curto e o longo prazo entre as
variáveis. Se duas variáveis são co-inetegradas sua relação pode ser expressa como um
mecanismo de correção de erros do seguinte modo:
(6)
Onde é o operador de diferença; é um termo de erro aleatório; e
éo
termo de erro defasado da regressão co-integrante. O teste de co-integração utilizado
será o teste de Johansen que objetiva definir o posto da matriz do coeficiente
da
equação (6) assim como os vetores de co-integração contidos na matriz
da equação
(6). Propõe-se uma normalização aos vetores de co-integração, de forma a restringir as
possibilidades que essas matrizes podem assumir (BUENO, 2008).
O coeficiente
capta a relação de curto prazo entre as variáveis e
representa
a relação de longo prazo. Se o último for diferente de zero o modelo está fora de
equilíbrio e o vetor de correção de erros corrigirá no período seguinte o sistema, assim
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decide o quão rapidamente o equilíbrio é restaurado. Caso o termo de erro de equilíbrio
seja estatisticamente igual a zero a variável dependente se ajusta a mudanças na variável
independente no mesmo período, portanto não existe relação de longo prazo.
4. RESULTADOS
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Inicialmente pode-se visualizar na Figura 2 o comportamento das séries históricas
do preço à vista já deflacionados pelo IGP-DI com base em janeiro de 2011, ou seja, os
preços reais para as regiões analisadas para cada ano é marcado apenas o primeiro mês
(m1). Observa-se que essas séries obedecem a uma mesma tendência, dando a entender
que se movimentam juntas ao longo do tempo.
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Figura 2 – Valores Mensais do Preço à Vista Em R$/@ da Região Centro-Oeste e do Estado de São
Paulo
Fonte: CEPEA/ESALQ

Um dos pressupostos dos modelos de séries temporais é que as séries em questão
sejam estacionárias, ou seja, possuam média zero e variância constante1. Portanto, é
necessário fazer um teste de raiz unitária para verificar se as séries de preço à vista da
arroba de boi gordo são estacionárias Foi utilizado o teste de Dickey Fuller Aumentado,
tendo como hipótese nula a presença de raiz unitária o que equivale a dizer que as séries
são não estacionárias. Os resultados do teste estão resumidos na Tabela 1.
Tabela 1 Teste de Raiz Unitária

1

Para uma Análise mais rigorosa ver Bueno (2008 p. 15)
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I(0)

I(1)

Variáveis
Valor Crítico

1%

5%

10%

Valor Crítico

1%

5%

10%

LSP

-1,59

-3,51 -2,89 -2,58

-9,29

-3,51 -2,89 -2,58

LCG

-1,95

-3,51 -2,89 -2,58

-10,06

-3,51 -2,89 -2,58

LGO

-1,66

-3,51 -2,89 -2,58

-10,31

-3,51 -2,89 -2,58

LCU

-2,09

-3,51 -2,89 -2,58

-10,44

-3,51 -2,89 -2,58

Fonte: Elaboração própria

Todas as séries testadas apresentam raiz unitária, sendo necessário tomar a
primeira diferença para torná-las estacionárias. A Tabela 1 mostra que após tomada a
primeira diferença a séries tornaram-se todas estacionárias. Todas as séries analisadas no
item anterior são integradas de primeira ordem a próxima etapa é entender a direção da
causalidade entre as regiões utilizando-se do teste de causalidade de Granger.
Para a realização do teste de causalidade de Granger é necessário definir o
número de lags(defasagens) do modelo. O critério da Razão da Verossimilhança (LR)
indicou duas defasagens. Foi estimado um modelo com todas as variáveis tal como
definido pelas equações (2) e (3). Os resultados estão resumidos na Tabela 2.
As direções de causalidades mostram que preço em São Paulo causa no sentido de
Granger Campo Grande e esta não causa a primeira indicando uma causalidade
unidirecional da primeira pra segunda. O preço no estado de São Paulo não causa o
preço em Cuiabá, sendo que está ultima região causa São Paulo evidenciando uma
relação unidirecional.
A região de Goiânia não causa o preço no estado de São Paulo e esta não causa o
preço na primeira mostrando que existe a possibilidade de que o preço nestas regiões
não sejam integrados.
Tabela 2 Teste De Causalidade De Granger
Causalidade de Granger

F

Prob > F

DSP

DCG

1,2374

0,2951

DSP

DGO

7,4109

0,0011

DSP

DCU

2,7506

0,0694

DSP

ALL

3,0189

0,0099

DCG

DSP

3,5517

0,0329

DCG

DGO

5,3762

0,0063
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DCG

DCU

1,2198

0,3002

DCG

ALL

2,6291

0,0216

DGO

DSP

4,3286

0,0161

DGO

DCG

0,6141

0,5435

DGO

DCU

1,6431

0,1993

DGO

ALL

2,5221

0,0267

DCU

DSP

2,228

0,1138

DCU

DCG

0,5123

0,6009

DCU

DGO

3,9398

0,0230

DCU

ALL

1,8236

0,1035

Fonte: Elaboração própria

Entre as cidades da região Centro-Oeste Campo Grande causa no sentido de
Granger o preço na cidade de Cuiabá, sendo que esta também causa a primeira indicando
haver uma relação bicausal entre essas regiões. O preço na cidade de Goiânia causa o
preço em Campo Grande e Cuiabá, enquanto estas não causam a primeira indicando uma
relação unidirecional de Goiânia para estas duas cidades.
As séries analisadas podem apresentar uma relação de longo prazo se as mesmas
forem co-integradas, isso quer dizer que existe um vetor de correção de erros que liga as
séries. Em suma a co-integração reflete um equilíbrio de longo prazo para o qual o
sistema converge. As estatísticas de Akaike (AIC), Schawarz (SC) indicaram a utilização de
um lag em todos os modelos, exceto para relação GO x CU onde foram utilizado dois lags.
A Tabela 3 mostra o teste de co-integração de Johansen para os modelos bivariados.
De acordo com os resultados mostrados na Tabela 3 dentre todos os pares
analisados apenas os de SP x GO não apresentam pelo menos uma equação de cointegração. Este resultado confirma o encontrado pelo teste de causalidade de Granger
uma vez que este indicou a não existência de causalidade. Tal resultado evidencia a não
existência de integração entre os preços da arroba do boi gordo em São Paulo e na região
de Goiânia.
Tabela 3 Teste de Co-Integração de Johansen
Autovalor
Relações

Hipótese
Nula

Estatística Máximo
Autovalor

Traço
Valor Crítico
(5%)
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SP

r=0

15,8237

14,07

18,5017

15,41

r=1

2,6780

3,76

2,6780*

3,76

r=0

11,8115

14,07

14,5072*

15,41

r=1

2,6957

3,76

2,6957

3,76

r=0

12,8571

14,07

15,4998

15,41

r=1

2,6427

3,76

2,6427*

3,76

r=0

26,1359

14,07

28,9060

15,41

r=1

2,7701

3,76

2,7701*

3,76

r=0

13,2624

14,07

17,0206

15,41

r=1

3,7582

3,76

3,7582*

3,76

r=0

21,1311

14,07

23,8248

15,41

r=1

2,6937

3,76

2,6937*

3,76

CG

SP

GO

SP

CU

CG

GO

CG

CU

GO

CU

Fonte: Elaboração própria
(*) estatisticamente significativo

Nos demais casos não se pode rejeitar a hipótese nula de que exista pelo menos
uma equação de co-integração, mostrando que os preços em tais regiões possuem uma
relação de longo prazo, ou seja, estão ligadas por um mecanismo de correção de erro.
Para entennder as relações de longo prazo entre as variáveis estimou-se as
equações co-integrantes conforme definido pela equação (4), e o coeficiente
da
equação (6) para mostrar as relações de longo prazo existente entre as séries, assim
como para a confirmação da direção das causalidades. Os resultados são mostrados na
Tabela 4.
Tabela 4 Parâmetros do Modelo VEC
Equação de Co-Integração
Relações

Prob.

SP

CG

1,21921

-1,2531*

-0,1130431

0,264

SP

GO

0,0007203

-0,9850712*

-0,2375509

0,027

SP

CU

0,8640719

-1,169052*

-0,0681988

0,339

CG

GO

-0,8740861

-0,8076824*

-0,6237561

0,002
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CG

CU

-0,3523923

-0,9175542*

0,0014622

0,993

GO

CU

0,5949307

-1,125084*

0,1822063

0,171

CG

SP

-0,972924

-0,7979953*

-0,2106541

0,060

GO

SP

-0,0007312

-1,015155*

-0,0316944

0,748

CU

SP

-0,7391216

-0,8553936*

-0,1897059

0,029

GO

CG

1,082215

-1,23811*

0,1634349

0,343

CU

CG

0,3840561

-1,089854*

-0,239381

0,155

CU

GO

-0,5287879

-0,8888228*

-0,5277598

0,002

Fonte: Elaboração própria
(*) Significativo a 1%, (**) significativo a 5%, (***) significativo a 10%

Para que haja uma relação de longo prazo e, por conseguinte exista integração
entre os pares de variáveis, os coeficientes
mostrados na última coluna da Tabela 4
necessitam ser estatisticamente significativos. O mecanismo de correção de erros que
capta o equilíbrio de longo prazo entre as variáveis foi estatisticamente significativo em
cinco das doze equações estimadas. Isso indica que quando há um desequilíbrio entre os
preços a variável dependente é corrigida no mês seguinte por um valor equivalente ao
dado pelo coeficiente . Os resultados também mostram os coeficientes estimados da
equação (5), embora as análises econômicas sejam feitas com base na equação (4), mas
os coeficientes da última equação são os mesmos da primeira, mas com o sinal invertido,
assim para que possa ser feita análise tem- se que inverter o sinal dos coeficientes e
da Tabela 4.
O preço em São Paulo quando considerado uma variável endógena não apresenta
um
significativo, ou seja, não existe um mecanismo de correção de erros e não existe
transmissão no longo prazo dos preços da região Centro-Oeste para São Paulo. Nos casos
onde São Paulo é considerado uma variável exógena os coeficientes
são
estatisticamente significativos, por exemplo, quando o preço em Campo Grande está em
desequilíbrio o mecanismo de correção de erros irá corrigir no mês seguinte o equilíbrio
num valor de 21,1% e neste caso a elasticidade de longo prazo é de 79,8%.
Entre as cidades da região Centro-Oeste existe uma relação de longo prazo entre
Campo Grande e Goiânia e Cuiabá e Goiânia. Os resultados, além de confirmarem aqueles
encontrados pelo teste de causalidade de Granger, evidenciam a importância de Goiânia
como formadora do preço dentre as cidades da região Centro-Oeste.
Nos demais casos esse mecanismo de correção de erro não é estatisticamente
diferente de zero o que equivale a dizer que as variações de preços são corrigidas no
mesmo período.
4.1

VEC Multivariado
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Até agora nossa análise se limitou ao caso bivariado onde se considera duas
regiões em cada equação, este tipo de análise torna-se limitada uma vez que não
considera as interações que ocorrem em toda região Centro-Oeste com o estado São
Paulo. Primeiramente realizou-se o teste de co-integração com todas as variáveis da
região Centro-Oeste e depois acrescenta-se o preço no estado de São Paulo ao sistema.
As estatísticas de Akaike (AIC), Schawarz (SC) indicaram a utilização de um lag nos dois
modelos. A Tabela 5 mostra as estatísticas do traço e do máximo autovalor.
Tabela 5 Teste de Co-Integração de Johansen Modelo Multivariado
Autovalor
Traço
Hipótese
Estatística Máximo
Valor Crítico
Estatística do
Valor Crítico
Nula
Autovalor
(5%)
Traço
(5%)
Variáveis = Campo Grande, Goiânia e Cuiabá
r=0
29,7928
27,07
60,9876
47,21
r=1
16,9879
20,97
31,1948
29,68
r=2
11,4442
14,07
14,2069*
15,41
Variáveis = São Paulo, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá
r=0
29,5777
20,97
45,3916
29,68
r=1
13,1205
14,07
15,8139
15,41
r=2
2,6935
3,76
2,6935*
3,76
Fonte: Elaboração própria
(*) estatisticamente significativo

Os resultados mostram que existem pelo menos dois vetores de co-integração no
sistema de equações tanto quando se considera apenas a região Centro-Oeste quando
considerada esta e o preço no estado de São Paulo.

CG
GO
CU

Constante
-1,094286
0,9088076
-2,472801

Tabela 6 Modelo VEC Para Região Centro-Oeste
CG
GO
CU
1
-1,204089*
0,4425287*
-0,505124
-0,8305032*
1
-0,3675215*
0,2515764
2,25974*
-2,720929*
1
-0,2383889

Prob.
0,001
0,186
0,003

Fonte: Elaboração própria
(*) Significativo a 1%, (**) significativo a 5%, (***) significativo a 10%

As equações de co-integração que mostram as relações de longo prazo do sistema
indicam que os preços na região Centro-Oeste são integrados uma vez que dois dos três
cenários apresentaram um vetor de correção erros altamente significativos. Quando o
preço na cidade Campo Grande é considerado como variável endógena todas as variáveis
mostram-se estatisticamente significativas e vetor de correções de erros mostra que se o
preço em Campo Grande estiver acima do nível de equilíbrio será corrigido em cerca de
50,51% no mês seguinte. O preço na cidade de Cuiabá quando considerado endógeno
também apresenta coeficientes estatisticamente significativos com um mecanismo de
correção pequeno se comparado com Campo Grande, isso mostra que o preço nesta
região se ajustar vagarosamente.
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A equação que considera o preço na cidade de Goiânia como sendo determinado
por Campo Grande e Cuiabá, apesar de apresentar coeficientes
e
estatisticamente
significativos apresenta um
não significativo, ou seja, alterações no preço de Goiânia
são corrigidas no mesmo período que em Campo Grande e Cuiabá. Esse resultado não
surpreende uma vez que os resultados anteriores indicaram Goiânia como sendo uma
variável exógena e, portanto determinando o preço nas demais regiões.
Após a análise da integração de preços na região Centro-Oeste acrescentou-se o
preço no estado de São Paulo com o intuito de se verificar a existência de integração e
transmissão de preços deste para as cidades da região Centro-Oeste. O número de lags
foi determinado pelas estatísticas de Akaike (AIC), Schawarz (SC) que indicaram a
utilização de um lag em todos os modelos os resultados são mostrados na Tabela 7.

SP
CG
GO
CU

Tabela 7 Modelo VEC Para Região Centro-Oeste e São Paulo
Constante
SP
CG
GO
CU
-16,2779
1
14,0947*
-19,2937*
7,7550*
-0,0191
-1,1549
0,0709
1
-1,3689*
0,5502*
-0,4669
0,8437
-0,0518
-0,7306*
1
-0,4019*
0,2692
-2,0990
0,1289
1,8175*
-2,4879*
1
-0,2779

Prob.
0,093
0,001
0,179
0,002

Fonte: Elaboração própria
(*) Significativo a 1%, (**) significativo a 5%, (***) significativo a 10%

Estimou-se os quatros cenários possíveis com cada variável assumindo o papel de
variável endógena. Na equação onde o preço na cidade de São Paulo é considera como
sendo determinado pelo preço nas capitais da região Centro-Oeste todos os coeficientes
mostraram-se estatisticamente significativos, ou seja, o preço em São Paulo sofre
influência das regiões Centro-Oeste. Vale ressaltar que a maior influência sob o preço de
São Paulo provém da cidade de Goiânia. Além disso, o mecanismo de correção de erros é
muito pequeno indicando que o ajustamento se da muito lentamente.
Nas três equações em que São Paulo configura como variável exógena os
coeficientes não se mostraram estatisticamente significativos, ou seja, não existe uma
relação de longo prazo entre este e os preços nas cidades da região Centro-Oeste. De
modo que pode-se rejeitar a hipótese de que o preço no estado de São Paulo cause o
preço das cidades na região Centro-Oeste.
A equação que considera o preço na cidade de Goiânia como sendo determinado
pelo preço em São Paulo e nas demais capitais da região Centro-Oeste apresentou um
coeficiente
estatisticamente não significativo corroborando assim os resultados
encontrados anteriormente.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O teste de causalidade de Granger indicou Goiânia como sendo a principal região
na formação do preço da arroba do boi gordo. Já a cidade Cuiabá dentre as cidades da
região Centro-Oeste mostrou-se uma região tomadora de preço. Enquanto o estado de
São Paulo causa apenas o preço na cidade de Campo Grande.
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Os preços da arroba do boi gordo nas regiões pesquisadas são integrados exceto
entre as regiões de São Paulo e Goiânia o que poderia ser explicado pelo fato de Goiânia
ser uma região formadora de preço, portanto não recebe influencia. Existe uma forte
integração dentro da região Centro-Oeste, mas não desta com o estado de São Paulo.
Este resultado é um forte indicio de que o mercado na região Centro-Oeste é eficiente no
sentido de transmissão de informação e parece seguir seu próprio regime de preço.
Com base nos modelos de correção de erros estimados fica clara a importância de
Goiânia como região base na formação do preço. A hipótese levantada inicialmente neste
trabalho de que haveria transmissão de preços do estado de São Paulo para as cidades da
região Centro-Oeste não se comprovou e estas na verdade influencia a primeira. Em
estudos futuros poderia se analisar várias regiões do Brasil com intuito de uma melhor
compreensão da dinâmica espacial do preço da arroba do boi gordo.
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