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Resumo: Tendo em vista as transformações recentes da economia brasileira, a 
elevação da participação da produção do agronegócio no produto nacional e a 
expansão do volume recente de exportações agropecuárias, e, associando este 
conjunto de fenômenos à questão da heterogeneidade espacial concernente ao setor 
agro-exportador no Brasil, este artigo se propõe a discutir as exportações daquilo 
que se define como agronegócio para o recente período da economia brasileira. A 
princípio tomam-se as exportações agrícolas de cada unidade da federação para os 
anos de 2002 a 2004. Em seguida, aplicam-se os instrumentos da análise 
exploratória de dados espaciais para investigarem-se regimes espaciais ao longo do 
território nacional para as exportações do setor. Em seguida, através de um modelo 
econométrico, as exportações estaduais são explicadas por condições de demanda 
externa, tais como renda e taxa de câmbio. Para a construção das variáveis 
internacionais é utilizada a metodologia trade-weighted, a fim de incorporar 
especificidades regionais ao modelo. Estima-se ainda um modelo em que 
condições de oferta são representadas pelo PIB agrícola de cada estado. Os 
modelos são corrigidos para eventual dependência espacial. Conclui-se pela 
existência de dois regimes distintos ao longo do país. O Centro-Sul como forte 
exportador e o Norte do Brasil como uma região pouco importante neste segmento. 
Os resultados econométricos acordam com as expectativas teóricas. 
Palavras-chave: exportações do agronegócio; economia agrícola, economia 
regional, econometria espacial. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente na segunda metade do século 

XX, os fluxos comerciais internacionais se elevaram em grandes proporções. A formação 

de blocos aduaneiros, como o Mercado Comum Europeu, atualmente na forma da União 

Européia, bem como a existência de instituições supranacionais como o GATT (atual 

OMC) são bastante úteis na demonstração deste fenômeno. 

No Brasil, entretanto, durante este período, havia certo consenso em torno de um 

modelo de desenvolvimento pautado no que se convencionou chamar modelo de 

industrialização por substituição de importações (Tavares, 1972). Na verdade, a prática de 

altas tarifas aduaneiras com relação aos produtos estrangeiros tinha por motivação a idéia 

de desenvolvimento de uma indústria nacional.  



Contudo, a agenda de reformas liberalizantes levada a cabo pelos governos de 

grande parte dos países desenvolvidos, ou em desenvolvimento, após os anos 1980 veio a 

alterar o quadro da política comercial brasileira. Como menciona Baccarin (2001), o final 

da década de 1980 e o começo da década de 1990 caracterizaram-se como um período de 

larga relevância para a política comercial brasileira. Ao final do governo Sarney e início do 

governo Collor de Melo, foi iniciada aquilo que seria chamada a abertura comercial 

brasileira; através da redução de barreiras alfandegárias de ordem tarifária, o país se abria 

às importações e permitia à sua indústria concorrer com os produtos elaborados no exterior. 

É bem verdade que outras medidas importantes no período, como a implementação de um 

bloco comercial regional, o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a reforma monetária no 

país, responsável por um longo período de sobrevalorização da moeda nacional, também 

foram relevantes na determinação do desempenho exportador brasileiro durante a década de 

1990. 

Adicionalmente, a desvalorização cambial de 1999, a nova desvalorização da moeda 

brasileira em 2002 e sua recuperação em 2003, além de engendrarem volatilidade às 

expectativas comerciais, afetaram o desempenho exportador nacional de forma direta, na 

medida em que fizeram variar os preços percebidos pelos produtores nacionais, bem como 

pelos consumidores externos. 

Todavia, como bem mostra Guilhoto (2005), não é aconselhável tratarmos o 

desempenho agro-exportador do país tomado com um todo; igualmente, parece razoável 

considerarmos especificidades regionais largamente claras espalhadas ao longo do território 

brasileiro e que são evidenciadas quando consideramos as diferenças entre, por exemplo, as 

produções agropecuárias de diferentes unidades da federação. 

Nesse sentido, com o intuito de investigarmos o comportamento das exportações 

agrícolas no período recente, este estudo discute o desempenho agro-exportador brasileiro 

no período de 2002 a 2004, no âmbito estadual, através de duas metodologias distintas. A 

primeira delas é a análise exploratória de dados espaciais (AEDE), através da qual 

definimos regimes espaciais no território brasileiro para o fenômeno das exportações, 

considerando como unidades regionais os vinte e sete estados. O uso de medidas como a 

estatística I de Moran e os resultados LISA (local indicators of spatial association) nos 

permite fazer algumas inferências acerca da distribuição espacial das exportações agrícolas 
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no Brasil, na medida em que nos fornecem argumentos estatísticos para delimitarmos 

aquelas regiões cujo volume de comércio é mais ou menos elevado. 

A segunda abordagem aqui utilizada é inspirada no trabalho de Cronovich e Gazel 

(1998). Com a finalidade de incorporarmos especificidades do comércio exterior de cada 

uma das 27 unidades da federação, estimamos um modelo econométrico em que as 

exportações regionais são explicadas por uma função das condições de demanda 

internacionais, a saber, renda externa e taxa de câmbio internacional.1 Todavia, constroem-

se medidas para estas variáveis específicas a cada estado brasileiro, utilizando-se a 

metodologia trade-weighted, segundo a qual as variáveis de um país i são ponderadas pela 

participação deste mesmo país i no total de exportações do estado j. Assim, obtemos uma 

cesta que reflete, de forma bastante verossímil, a importância de cada parceiro comercial 

para cada estado brasileiro. Os modelos são estimados utilizando-se métodos da 

econometria espacial, buscando-se assim incorporar as relações de vizinhança e 

contigüidade, dentre os estados, ao nosso modelo.  

Além desta introdução, o artigo ainda possui uma seção na qual se discutem as 

transformações recentes da economia brasileira com algum impacto sobre as exportações 

de bens agrícolas, bem como as disparidades regionais relativas a essa variável. A terceira 

seção apresenta nossa metodologia de análise. A quarta seção reporta os resultados 

alcançados e é seguida de uma seção conclusiva. 

 

2. BREVE PANORAMA DAS EXPORTAÇÕES AGRÍCOLAS BRASILEIRAS NO PERÍODO RECENTE 

 

No período dos últimos quinze anos, diversas transformações importantes 

ocorreram no bojo da economia brasileira. Algumas delas muito influenciaram o 

comportamento das exportações nacionais, sobretudo as exportações agrícolas. No gráfico 

abaixo podemos apreciar a evolução recente das exportações neste setor. 

Gráfico 1 – Exportações agropecuárias, Brasil (01/94 a 09/04) 

                                                 
1 Tradicionalmente, a literatura em comércio internacional busca explicar as exportações por condições oferta, 
baseados nos resultados do modelo Heckscher-Ohlin. Alguns exemplos são: Coughlin e Fable (1985), 
Coughlin e Cartwright (1987), Erickson (1989) e Erickson e Hayward (1992). Por outro lado, estudos como 
Carlino, Voith e Cody (1994) e Cronovich e Gazel (1998) são exemplos de estudos que buscam explicar uma 
explicação para as exportações baseados em condições de demanda. 
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Fonte: Macrodados. 
 
 
 
Como podemos observar do gráfico acima, as exportações agrícolas parecem 

apresentar grande sazonalidade, com elevações consideráveis por volta da metade de cada 

ano, além de uma média que parece constante no período, a menos da elevação que sofrem 

a partir do ano de 2003.  

Baccarin (2001) nos aponta três fatores importantes na política econômica e 

comercial brasileira de forte influência sobre o desempenho exportador do país. O primeiro 

fator seria a liberalização comercial de fins da década de 1980 e início da década de 1990. 

O autor nos mostra que sob a idéia de elevar a eficiência econômica dos setores sujeitos à 

concorrência internacional, as tarifas de importação de bens agrícolas caíram em média 

40%, sendo a maior redução para o caso do algodão (de 31% para 5%, reduzindo-se assim 

em 84%) e a menor para o caso do milho (de 15% para 10%, reduzindo-se assim em 33%). 

A dinamização dos fluxos comerciais advindos da adoção de tal política apresentou 

resultados quase que imediatos. No período que se estendeu de 1991 a 1994, as exportações 

elevaram-se em 11,4% ao ano, ao lado de um montante de importações que se expandiu em 

16,2% também ao ano. O que torna esse crescimento mais interessante é quando o 

comparamos com o crescimento do comércio mundial em geral, o qual se elevou em 7,2% 

ao ano durante o quadriênio em questão. Apesar dessa larga elevação nos fluxos comerciais 

do período, e apesar de se manter positivo, o saldo comercial brasileiro foi inferior àquele 

alcançado em períodos anteriores. 
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Um segundo fator importante mencionado por Baccarin (2001) é a implementação 

do Mercosul. Entretanto, o próprio autor reconhece que a maturidade do projeto não fora 

absolutamente atingida, na medida em que se constituiu apenas uma união alfandegária 

pouco completa. De modo geral, a união acabou por elevar os fluxos comerciais do Brasil 

com os países integrantes do bloco. Segundo Pereira (1998) antes da implementação do 

acordo, apenas 5,3% das exportações agropecuárias do Brasil se dirigiam aos membros do 

bloco, o que se elevou para 8,2% após 1992. Já Carvalho (1999) nos mostra que as 

importações brasileiras oriundas dos países integrantes do Mercosul elevaram-se de algo 

como 48% antes de 1992 para algo como 52,3% após este ano.  

O terceiro fato mencionado por Baccarin (2001) é a manutenção de um câmbio 

sobrevalorizado e quase fixo após a implantação do plano Real no Brasil, a partir de julho 

de 1994. Na verdade, quando da reforma monetária, R$ 1,00 equivalia a US$ 1,00, o que 

significava uma sobrevalorização da ordem de 30%, e representava a chamada âncora 

cambial do plano.  

O caso é que esse quadro manteve-se, com reduzida volatilidade até o final do ano 

de 1998, quando a conjuntura macroeconômica sugeria a necessidade de uma 

desvalorização cambial acentuada. O quadro externo era desfavorável, em função de crises 

financeiras em diversas partes do mundo. Já o quadro interno não era mais animador, 

abalado por uma série de fatos como a elevação da participação do déficit fiscal operacional 

no produto; este, em 1997, era algo como 4% do PIB e em 1998 chegava a 7,5% do mesmo 

total. Na virada do ano de 1998 para 1999, os capitais especulativos saíram em grande 

volume do país, gerando uma redução crítica das reservas cambiais. Com isso, teve lugar a 

desvalorização da moeda, além da adoção de uma política de câmbio flutuante. Do ponto de 

vista das exportações, podemos afirmar que a manutenção de uma taxa de câmbio 

sobrevalorizada acabou por exercer impacto negativo sobre o saldo comercial, 

principalmente no período que vai de 1994 a 1998.  

Às vésperas do fim do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, 

em 2002, a moeda brasileira conheceu outra série de desvalorizações bastante aguda. A 

taxa de câmbio alcançou algo como R$ 4,00 em momentos recordes, apresentando larga 

resistência a cair abaixo de R$ 3,50. Com isso, o setor exportador viu-se favorecido. 

Entretanto, em meados de 2003, com a constatação de que o novo governo não tinha planos 
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de abandonar o modelo econômico vigente, a taxa de câmbio retornou a valores próximos 

de R$ 2,80, em torno do qual oscila até os dias atuais.  

Atualmente, fatos como a questão dos produtos transgênicos, bem como a discussão 

em torno dos preços dos insumos importados, se mostra relevantes, ainda que 

marginalmente. Por se tratarem de questões mais recentes, estes temas receberão pouca 

atenção neste panorama.  

Após este breve panorama acerca da evolução das exportações no Brasil, tomado 

como um todo, cabe-nos uma breve discussão acerca deste fenômeno no âmbito regional, 

ou estadual.  

Trabalhando com o conceito de agronegócio, definido anteriormente (Davis e 

Goldberg, 1957), Guilhoto (2005) aborda a importância deste setor para o produto de cada 

estado brasileiro. Com dados para o produto do setor do agronegócio, o autor identifica 15 

estados cuja participação do setor agrícola é superior a de qualquer outro setor na 

economia, posto que sua participação no produto agrícola nacional é superior a sua 

participação no produto agrícola como um todo. Estes estados são: Pará, Rondônia e 

Tocantins, para a região Norte; Alagoas, Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe, para a região 

Nordeste; Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, para a região Centro-Oeste; Espírito 

Santo para a região Sudeste e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para o caso da 

região Sul. Esse resultado nos indica a existência de disparidades dentre os diversos estados 

no que diz respeito à importância do setor agroindustrial.  

No que se refere às especificidades regionais ligadas às exportações estaduais, 

algumas informações são importantes. A princípio, enquanto a Venezuela é responsável por 

0.3% das exportações agropecuárias de São Paulo em 2002, 0.1% do mesmo total em 2003 

e 0.7% do mesmo total em 2004, este mesmo país é o único parceiro comercial do Acre 

durante todo o período 2002 a 2004 e termos desta classe de produtos.  

Sendo desta forma, podemos concluir que ignorar essas peculiaridades teria como 

resultado uma perda substancial de informação, posto que, na medida em que menos de 1% 

das exportações agropecuárias paulistas dependem das variáveis venezuelanas, toda a pauta 

agrícola do estado do Acre está ligada às variáveis deste país, durante o período como um 

todo. 
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Sendo assim, ou seja, considerando as transformações recentes na economia 

brasileira cujo impacto recai sobre o setor agro-exportador, e, mais ainda, levando em 

consideração a necessidade de inserirmos em nossa análise a idéia de que existem 

peculiaridades regionais importantes, propomos a análise exploratória para os dados 

espaciais de exportações agrícolas de todos os 27 estados da federação, bem como o estudo 

econométrico detalhado de seus determinantes com base em condições de demanda. 

 

3. BANCOS DE DADOS E METODOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Esta seção tem por finalidade discutir as fontes de dados e as metodologias aqui 

empregadas. Os procedimentos empregados na análise exploratória de dados espaciais bem 

como os modelos econométricos estimados, além da metodologia de construção daquilo 

que chamamos variáveis trade weighted, são aqui expostos. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS 

 

Este estudo faz uso de algumas variáveis nacionais, bem como de um pool de 

variáveis internacionais. Os fluxos comerciais dos estados brasileiros foram obtidos a partir 

do sistema AliceWeb do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil. 

Foram utilizados dados de exportação agropecuária, inserindo-se o agro-negócio, para os 

anos de 2002 a 2004.  

Como uma variável de condição de oferta para os fluxos de comércio agropecuário 

dos estados, é utilizada a medida do Produto Interno Bruto do setor, extraídas de bases de 

dados do IBGE; utilizamos aqui, as medidas para o ano de 2002. 

Para as variáveis internacionais, a saber, a paridade do poder de compra com relação 

ao dólar, bem como a renda de cada país parceiro comercial do Brasil no período, 

utilizamos a base de dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), World Economic 

Outlook. 
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3.2. ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS ESPACIAIS: AS ESTATÍSTICAS I DE MORAN E OS 

RESULTADOS LISA2 

 

Suponha um indivíduo qualquer jogando uma moeda. Sabe-se devidamente que a 

probabilidade de obter-se um dos lados da moeda é igual a 0,5. Se, entretanto, ao caminhar 

pelo espaço de um país, por suas regiões, o nosso indivíduo encontrar uma probabilidade 

diferente para um dado lado da moeda, então podemos inferir que a localização geográfica 

dele ao realizar o experimento é relevante para explicar os resultados obtidos.  

A fim de inserir em nossa análise o espaço, de forma consistente, propomos aqui 

duas estatísticas bastante consolidadas pela literatura em ciência regional. A primeira delas 

é a estatística I de Moran, que se refere a uma medida de autocorrelação espacial global. A 

segunda, cujo foco é o fenômeno espacial de um ponto de vista local, se refere aos 

indicadores LISA. 

A estatística I de Moran calcula uma medida de autocorrelação espacial global cujo 

significado pode ser interpretado da seguinte forma: caso esta autocorrelação seja positiva, 

então temos que, se uma dada região apresentar valores elevados (baixos) para uma 

variável qualquer, então seu entorno deve apresentar valores elevados (baixos), o que 

caracterizaria uma espécie de cluster no espaço. Do contrário, caso esta estatística seja 

negativa, então podemos esperar que uma região i qualquer que apresente um valor elevado 

(baixo) para uma dada variável, deverá estar cercada de regiões cujos valores para esta 

mesma variável devem ser reduzidos (elevados). Sua fórmula de cálculo é esta apresentada 

na equação (1) abaixo. 

 

zz
Wzz

S
nI

'
'

0

⋅=           (1) 

 

Na equação (1) acima, n é o número de regiões envolvidas no cálculo, S0 é uma 

espécie de ponderação utilizada e z é o vetor de observações da variável de nosso interesse. 

Aqui, encontramos ainda o fator W, o qual se refere a uma matriz de pesos espaciais à qual 

faremos referência nos próximos parágrafos. 
                                                 
2 Uma discussão mais aprofundada dos temas aqui tratados pode ser encontrada em Anselin e Bera (1998), 
Pimentel e Haddad (2004) e Pimentel (2004). 
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Frequentemente, esta estatística é apresentada em conjunto com um diagrama de 

dispersão, o qual confronta o valor da variável z de interesse contra a sua defasagem 

espacial, ou seja, a média espacial dos valores de z para os vizinhos da região i em questão. 

Conforme já mencionamos, através desta medida podemos, apenas, inferir a 

existência ou não de um processo espacial refletido por uma autocorrelação nos dados, 

além, é claro, de nos permitir entender a natureza deste processo. Contudo, esta mesma 

informação não nos permite discutir acerca da localização deste regime espacial, ou seja, 

não nos permite identificar precisamente padrões regionais numa perspectiva local. 

Neste sentido, utilizamos os indicadores locais de associação espacial, os quais 

efetivamente significam o mapeamento dos processos espaciais significantes – dentro de 

uma perspectiva estatística – do ponto de vista local, para que possamos detalhar aqueles 

processos espaciais pelos quais havíamos concluído anteriormente.  

Como bem nos lembram Mossi el. al. (2003), duas propriedades dos indicadores 

locais de associação espacial nos são caras. Uma delas é a possibilidade de gerarmos uma 

espécie de valor de significância para a estatística de autocorrelação local, contra a qual 

pode ser testada a existência de aleatoriedade. A segunda propriedade mencionada pelos 

autores diz que o fenômeno de autocorrelação global é proporcional àquele fenômeno 

localmente. 

Aqui, nos parece razoável definirmos do que se trata a matriz W acima mencionada. 

Com o intuito de inserirmos o espaço em nosso estudo, tanto no cálculo das medidas de 

autocorrelação como nos modelos econométricos, é preciso quantificar as relações 

espaciais, tanto de vizinhança como de contigüidade de alguma maneira. A maneira 

utilizada pela literatura é a matriz de pesos espaciais.  

Trata-se de uma matriz quadrada de ordem n, cujas células wij apresentam valores 0 

ou 1. Essas células apresentam valores iguais  1 no caso da região i ser vizinha da região j, 

bem como apresenta valor 0 do contrário. Sendo assim, o que pode variar é o conceito de 

“vizinho” empregado na análise. Algumas definições estão presentes na literatura. Uma 

delas é a matriz do tipo rook, a qual considera como vizinhas as regiões que apresentem 

fronteira comuns. Outro conceito é aquele do tipo queen. Neste caso, os vizinhos são 

aqueles que apresentem uma fronteira comum, bem como um nó, ou seja, qualquer ponto 

de tangência. Em nosso estudo, devido ao número pequeno de regiões – estados – 
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utilizados, fazemos uso de uma matriz dos k-vizinhos mais próximos, escolhendo os cinco 

mais próximos estados de i como sendo seus vizinhos.  

De modo sumário, podemos dizer que a estatística I de Moran é adequada para 

identificarmos a existência de um processo espacial nos dados analisados, ou seja, alguma 

indicação de ausência de aleatoriedade. Entretanto, para identificarmos a natureza deste 

processo regional, devemos nos ater aos indicadores locais de associação espacial, os quais 

nos permitem identificar as regiões para as quais é relevante o regime espacial discutido. 

 

3.3. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE BENS AGROPECUÁRIOS NO ÂMBITO ESTADUAL: 

VARIÁVEIS TRADE-WEIGHTED E COMÉRCIO EXPLICADO POR CONDIÇÕES DE DEMANDA 

 

Considerando que o Brasil ocupa 57% de todo o território da América do Sul (Baer, 

2002) e está dividido em 27 estados, é importante considerarmos a possibilidade de 

heterogeneidades neste espaço. A nós parece razoável supor que as características das 

exportações dos diversos estados brasileiros difiram entre eles. Desta forma, inserir no 

modelo a idéia de ponderar as variáveis relevantes pela participação de cada país parceiro 

no total exportado por cada estado parece bastante coerente, no sentido de nos permitir 

captar peculiaridades regionais refletidas até mesmo pelo próprio conjunto de países 

destino das exportações locais. 

Essa metodologia é difundida na literatura, através de trabalhos como Cronovich e 

Gazel (1998), com a denominação trade-weighted; de cunho auto-explicativo, o termo faz 

referência à idéia de ponderar cada observação de cada variável pela participação de cada 

país no todo comercializado por cada unidade regional estudada. Assim, por exemplo, a 

renda externa ponderada pelo comércio para o estado i é a soma da renda de cada país j, 

ponderada por sua participação no total exportado pela região i. Neste sentido, a princípio, 

calculamos a participação de cada país no total exportado por cada unidade da federação. 

Tem-se: 

 

∑
=

j
ji

ji
ji

X
X

s
,

,
,           (2) 
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onde  é a razão entre o total exportado pelo estado i para o país j, , e o total de 

exportações do estado i, .  

s ji , X ji ,

∑
j

jiX ,

Após termos calculado a ponderação a ser atribuída a cada país parceiro no caso de 

cada estado, cabe-nos a construção das variáveis internacionais a serem utilizadas nos 

modelos estimados.  

A princípio, construímos a renda externa trade-weighted que consiste da soma das 

rendas de cada país parceiro de cada estado, respectivamente multiplicada pela participação 

de cada um desses países no total exportado por cada estado, o que pode ser escrito como 

na expressão (3) abaixo: 

 

∑ ⋅=
j

jji
TW
i GDPsGDP ,         (3) 

 

Acima, a variável externa, renda internacional, para cada estado i, é aquela que 

incorpora em sua construção a participação de cada país parceiro j no total comercializado 

pelo estado em questão. 

Em seguida, criamos a variável de taxa de câmbio para cada estado, ponderada por 

suas especificidades de comércio. Aqui, utilizamos a paridade do poder de compra (PPP) 

por ser esta medida bastante próxima do que seria uma taxa de câmbio real, considerando 

que sua construção é pautada pela paridade de poder de compra em relação a uma cesta em 

larga medida uniforme. Sua construção se dá como na expressão (4) descrita abaixo: 

 

∑ ⋅=
j

jji
TW
i s εε ,          (4) 

 

Na expressão acima,  é a taxa de câmbio, medida segundo a PPP, ponderada 

pelo comércio, para cada unidade da federação. Cabe lembrar que ainda foi incorporada a 

um dos modelos utilizados a variável de Produto Interno Bruto do setor agropecuário 

estadual. 

ε TW
i
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Após definidas as variáveis utilizadas em nosso estudo econométrico, cabe-nos 

explicitar quais especificações entendemos razoáveis para explicar as exportações nacionais 

no nível estadual. 

De acordo com Cronovich e Gazel (1998), uma tentativa de explicar as exportações 

através de condições de demanda deve incorporar como variáveis explicativas uma noção 

de renda internacional além de uma noção de percepção de preços. Desta forma, especifica-

se um modelo, na forma log-log3, segundo o qual, as exportações do estado i são explicadas 

por uma função da renda internacional e da taxa de câmbio internacional, esta variável 

considerada no período em questão e no período anterior. O modelo fica conforme escrito 

abaixo: 

 

υεβεβββ i
TW

ti
TW

ti
TW

titi GDPEXP +⋅+⋅+⋅+= −1,4,3,21, loglogloglog    (5) 

 

Em (5),  representa as exportações do estado i no instante t. Supõe-se ainda 

que 

EXP ti ,

υ i  se distribua segundo uma função distribuição de probabilidade normal de média 

zero e variância constante4. As expectativas teóricas deste modelo seguem no sentido de 

que a renda exerça impacto positivo sobre as exportações, atuando de maneira oposta a 

elevação da taxa de câmbio, cujo impacto espera-se que seja negativo.  

Entretanto, como estamos lidando com um restrito número de observações (apenas 

27 estados em um único momento do tempo) e, por apenas trabalharmos da dimensão da 

cross-section, acabamos por supor que, tanto o ente exportador, como o importador, presta 

atenção à taxa de câmbio no momento t e no momento t-1 do tempo. De fato, o que nos 

parece mais razoável é pensarmos a taxa de câmbio em t como ainda dependente daquela 

em t-1. Na verdade, os agentes econômicos tenderiam a observar não apenas as taxas em 

questão isoladamente, mas sim alguma forma de interação entre elas. De modo a 

incorporarmos isso me nosso modelo, este modo de interação é inserido na especificação do 

modelo como sendo o produto das taxas de câmbio trade-weighted para cada estado i. Com 

isso temos: 

                                                 
3 Faz-se uma opção por esta especificação em função da interpretação possibilitada daí, a saber, de lermos os 
coeficientes como elasticidades. 
4 Cabe lembrar que a hipótese de homocedasticidade, em se tratando de modelos econométricos com 
extensões espaciais, é frequentemente relaxada pela literatura. Ver Anselin (1988) e Anselin e Bera (1998). 
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υεεβεβββ i
TW

ti
TW

ti
TW

ti
TW

titi GDPEXP +⋅⋅+⋅+⋅+= − )log(loglogloglog 1,,4,3,21,   (6) 

 

De (6), acima, observamos que o parâmetro obtido para a paridade do poder de 

compra em t é uma função da paridade do poder de compra em t-1. Podemos calcular a 

derivada primeira do logaritmo natural das exportações com relação ao logaritmo natural da 

paridade do poder de compra no período atual, 
ε TW

ti

tiEXP
,

,

log
log
∂
∂

. Temos: 

 

)log(
log

log
1,43

,

, εββ
ε

TW
tiTW

ti

tiEXP
−⋅+=

∂
∂

       (7) 

 

A partir de (7) podemos notar que o impacto da taxa de câmbio internacional sobre 

as exportações nacionais é função dela mesma defasada em um período. As expectativas 

teóricas acerca deste resultado são de que β 3 assuma um valor negativo, por uma questão 

de efeito preço. Por outro lado, esperamos que β 4  assuma um valor positivo, ao partirmos 

da hipótese de que o indivíduo é ciente da taxa de câmbio de equilíbrio, e, caso a taxa 

efetivamente praticada na economia se distancie demais desta, o agente racional espera que 

ela retorne ao seu mesmo valor de equilíbrio.  

Com isso, queremos dizer que grandes desvios em relação ao que é conhecido pelos 

agentes econômicos como uma taxa de câmbio de equilíbrio – o que também reside por de 

trás da teoria da paridade do poder de compra – é interpretado como tendo a se dissipar em 

instante posterior. 

Entretanto, conforme a literatura nos aponta, uma terceira especificação pode ser 

interessante aqui. Incorporarmos condições de oferta nos modelos estimados nos permitiria 

entender como a dinâmica da economia, tomada regionalmente, ou seja, o valor da 

produção estadual seria capaz de explicar uma espécie de propensão a exportar, ou se, até 

mesmo, podemos inferir pela existência de uma série de fatores outros, que não apenas o 

volume de produção agrícola, explicando como e quanto as unidades da federação 

comercializam.  
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Assim, propomos um modelo que incorpore o produto agrícola estadual, de modo a 

captar sua influência. Temos: 

 

υβεεβεβββ iti
TW

ti
TW

ti
TW

ti
TW

titi GSPGDPEXP +⋅+⋅⋅+⋅+⋅+= − ,51,,4,3,21, log)log(loglogloglog
           (8) 

 

Conforme especificado acima, o GSPi,t é o produto agrícola estadual. Através do 

estudo de seu impacto podemos entender se é, de fato, o produto agrícola o grande 

responsável pelo sucesso exportador, ou se essa variável trata-se de uma condição 

necessária, mas não suficiente para o comércio exterior. Dependendo deste resultado, 

poderemos inferir por determinantes das mais diversas dimensões em tal explicação. 

Os modelos aqui apresentados são estimados por mínimos quadrados ordinários e 

submetidos aos testes de dependência espacial. Estes testes, cuja especificação foge ao 

escopo deste estudo, são os testes de Moran, os testes de multiplicadores de Lagrange e os 

testes robustos de multiplicadores de Lagrange. Entendemos necessário este tipo de teste na 

medida em que dependência espacial fere as hipóteses clássicas do modelo de regressão 

linear, reduzindo a eficiência e a consistência dos resultados alcançados.5

Desta maneira podemos reportar os resultados alcançados pelo estudo, desde 

alguma descrição da configuração espacial das exportações nacionais até uma discussão 

mais densa de seus determinantes. 

 

4. RESULTADOS 

 

A princípio, apresentamos os resultados para a análise exploratória de dados 

espaciais. Através dela procuramos entender como o fenômeno das exportações 

agropecuárias no Brasil está disposto ao longo do território, tomado nos seus 27 estados. 

Apresentamos a estatística I de Moran, a princípio, na tabela 1 abaixo: 

 

 
 

                                                 
5 Para maiores detalhes neste tema, sugere-se a leitura de Anselin (1988) e Anselin e Bera (1998).  
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Tabela 1 – Estatística I de Moran para as exportações agropecuárias brasileiras, âmbito 
estadual, 2002-2004 

 

Ano Estatística I de 
Moran*

2004 0.3316 
2003 0.3051 
2002 0.3182 

*Nota: todas as estatísticas são significantes diante 
 de um p-valor da ordem de 0.0001 
 

 

O exame da tabela acima os permite inferir pela existência de um regime espacial de 

natureza positiva para as exportações brasileiras. Isso significa dizer que se um estado da 

federação exporta muito (pouco), então é provável que seu vizinho faça o mesmo.  

Todavia, o mero exame da tabela acima nos fornece apenas uma medida global do 

processo. Para termos uma noção do que ocorre dentro de uma perspectiva local, com o 

fenômeno de autocorrelação espacial, precisamos lançar mão dos indicadores locais de 

associação espacial. 

 

Figura 1 – Indicadores locais de associação espacial, exportações agrícolas 2002 
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Figura 2 – Indicadores locais de associação espacial, exportações agrícolas 2003 

 

 

 
 

Figura 3 – Indicadores locais de associação espacial, exportações agrícolas 2004 
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Ao observarmos as figuras acima, notamos dois regimes muito claros para a 

distribuição das exportações brasileiras no âmbito estadual. Um chamado “high-high”, o 

qual concentra estados de altas exportações cercados por outros estados de altas 

exportações, e outro chamado “low-low”, o qual concentra estados de baixos valores para 

suas exportações agrícolas cercados por estados de baixos valores para suas exportações 

agrícolas. Concluímos pela existência de um cluster exportador naquela que é chamada a 

região Centro-Sul do país, enquanto que na macrorregião Norte verificamos a disposição de 

uma aglomeração pouco próspera em termos de exportações agropecuárias.  

Um fato interessante nos chama a atenção ainda na região norte do país. Trata-se da 

progressiva redução das exportações de dois estados desta região de modo que estes deixam 

de caracterizar-se por um regime do tipo “high-low” – o que significa apresentar altos 

valores diante de um entorno cujos valores são baixos – e passam a compor um cluster de 

baixos totais exportados homogêneo na região. Deixam de ser ilhas exportadoras para 

tornarem-se parte da aglomeração cuja produção exportável é reduzida. Tratam-se dos 

estados de Amazonas e Pará. 

Até aqui concluímos que o país apresenta um considerável padrão espacial para suas 

exportações agrícolas nos aos de 2002 a 2004. Além disso, pudemos notar que este padrão 

é refletido em dois distintos regimes. Um deles é o regime localizado na região Centro-Sul; 

persistente ao longo do tempo, esta configuração espacial tem altos valores exportados 

durante todo o período no que se refere aos bens agropecuários. Um regime oposto, 

localizado na região Norte do Brasil, apresenta baixos valores para suas exportações e uma 

peculiaridade importante. Dois estados que em 2002 se caracterizavam como ilhas 

exportadoras passam à tímida condição que vige na região e acabam por integrar uma larga 

aglomeração cujas receitas de exportação agrícolas são reduzidas. 

Agora, cabe-nos reportar os resultados de nossos modelos econométricos, bem 

como dos testes realizados para a melhor implementação destes. Os resultados dos testes 

serão apresentados no formato de tabelas, as quais farão referências aos três modelos por 

nós estimados chamando-os de modelos I, II e III de acordo com a forma como aparecem 

no texto. 
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A princípio, realizamos as estimações por mínimos quadrados ordinários dos 

modelos em questão, testando para possíveis problemas de dependência espacial no 

processo gerador dos dados.  

Os resultados destes testes são reportados na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Resultados dos testes para dependência espacial 

 p-valor  
 Moran's I  LMlag LMerror RLMlag RLMerror Modelo verdadeiro 
Modelo I 0.0001 0.0011 0.0113 0.0168 0.2108 spatial lag 
Modelo II 0.0001 0.0031 0.0099 0.1370 0.7154 spatial lag 
Modelo III 0.0000 0.0019 0.0072 0.0942 0.5409 spatial lag 
 

Como podemos observar acima, a hipótese de ausência de processos espaciais pode 

ser rejeitada com segurança, pelo teste de I de Moran. Ademais, podemos optar em todos os 

casos pelo modelo do tipo defasagem espacial. Isso porque em todos os casos, essa 

especificação é a que soa mais segura. 

Considerando nossa opção pela especificação dos modelos com correção para a 

dependência espacial do tipo defasagem, cabe-nos explicar brevemente a intuição deste 

modelo. Resumidamente podemos dizer que inserimos dentre as variáveis explicativas, a 

defasagem espacial, ou seja, a média desta mesma variável ponderada pelos vizinhos da 

unidade regional e consideração. Pode ser especificado da seguinte forma: 

 

ηβρ ++= XWyy         (9) 

 

Onde W é a matriz de pesos espaciais definida acima. Neste modelo, a variável 

explicada é uma função também de seus valores para o seu entorno, ou seja, a média 

espacial – que considera os pesos dos vizinhos – de y é utilizada como relevante para 

explicar y. Através desta especificação corrigimos as falhas decorrentes da dependência 

espacial o que nos permite ganhar em termos de eficiência e consistência em nossas 

estimativas. 

Agora passamos aos resultados dos modelos. Abaixo são reportadas as equações 

estimadas, sendo que entre parênteses está o desvio padrão de cada estimativa. Uma medida 
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de ajuste como o R2 bem como os resultados para o teste de normalidade dos resíduos6 

(Jarque-Bera) são também reportados. 

 

εε TW
ti

TW
ti

TW
tititi GDPEXPWEXP 1,,,,, log65.0log36.0log72.037.2log55.0log −⋅+⋅−⋅+−=  

                      (0.17)*                      (2.35)***   (0.33)**                      (0.26)***              (0.25)*

 
R2 = 0.555 Breush-Pagan: 7.59 Jarque-Bera (p-valor): 0.2556 
 

* significante a 1%, ** significante a 5%, *** não significante. 
 

 

Como podemos observar acima, o termo de correção espacial é significante, bem 

como a renda externa e a taxa de câmbio, segundo a paridade do poder de compra, defasada 

de um período. O sentido do sinal da renda externa é igual àquele esperado pela teoria, na 

medida em que a elevação da renda deve elevar o consumo de nossas exportações. 

Entretanto, ao tomarmos conjuntamente a taxa de câmbio, o sinal apresentado por esta 

variável é oposto à expectativa teórica, segundo a qual seu impacto deveria ser negativo. 

Mais ainda, esta variável no período atual se mostra não significante de um ponto de vista 

estatístico. Os resultados dos testes de normalidade e homocedasticidade nos permitem 

inferir positivamente acerca desses dois fenômenos concluindo que ambos podem ser 

considerados presentes no modelo. 

Como apenas consideramos 27 observações e nossos graus de liberdade são deveras 

reduzidos, além de lidarmos com um único momento do tempo, propomos na equação (x) 

acima uma interação entre as duas taxas de câmbio, aquela em t e aquela em t-1 com a 

finalidade de captarmos os efeitos destas duas taxas agindo conjuntamente e sendo 

conjuntamente percebidas pelos agentes econômicos. Os resultados do modelo estão 

reportados abaixo. 

 

)log(log09.0log69.0log80.010.0log52.0log ,1,,,,, εεε TW
ti

TW
ti

TW
ti

TW
tititi GDPEXPWEXP ⋅⋅+⋅−⋅+−= −

                          (0.18)*                      (2.61)***   (0.35)*                        (0.50)***               (0.04)*

 
R2 = 0.504 Breush-Pagan: 7.42 Jarque-Bera (p-valor): 0.390 
 

* significante a 5%,  *** não significante. 

                                                 
6 Em se tratando de uma amostra bastante reduzida (apenas 27 estados) a normalidade dos resíduos é 
fundamental para aceitarmos os resultados necessários à inferência estatística. 
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Acima, vemos que a renda externa apresenta um sinal de acordo com as 

expectativas teóricas, além de ser estatisticamente significante. Na mesma direção, as taxas 

de câmbio apresentam os sinais esperados, de modo que a inclusão da interação entre estas 

variáveis em dois períodos diferentes. Apesar da taxa de câmbio no período atual não ser 

significante, do ponto de vista estatístico, para explicar as exportações neste modelo, 

entendemos que seu papel apenas pode ser considerado se também considerarmos a 

interação inserida posteriormente. Testa-se7, por essa razão, a hipótese de que os 

parâmetros para a taxa de câmbio em t e aquele para o produto destas taxas são 

conjuntamente nulos. Rejeita-se esta hipótese com um grau de confiança da ordem de 92%. 

Além do mais, as condições normalidade e homocedasticidade são garantidas, como bem 

indicam os testes reportados. 

Sendo assim, podemos perceber que além da renda externa, condições de preço, 

como as variações cambiais, ou variações no poder de compra das moedas estrangeiras, 

também interferem no volume de agrícolas exportados pelo país.  

Além de estimarmos dois modelos onde as exportações são função de condições 

externas de demanda, prestamos atenção a condições outras como as condições de oferta. 

Uma delas é o produto agrícola estadual, conforme propomos em nossa seção acerca dos 

modelos utilizados. Vejamos os resultados. 

 
GSPGDPEXPWEXP ti

TW
ti

TW
ti

TW
ti

TW
tititi ,1,,,,,, log0006.0)log(log07.0log62.0log92.089.0log55.0log ⋅−⋅⋅+⋅−⋅+−= −εεε

                         (0.17)*                        (2.69)***   (0.37)**                        (0.49)***                 (0.04)*                                         (0.0006)***

 
R2 = 0.526 Breush-Pagan: 8.54 Jarque-Bera (p-valor): 0.348 
 

* significante a 1%, ** significante a 5%, *** não significante. 
 
 
 

O modelo acima reportado novamente confirma nossas hipóteses acerca do papel 

das rendas internacionais bem como das taxas de câmbio na determinação dos fluxos de 

exportação agropecuária dos estados brasileiros. Entretanto, no que diz respeito aos 

produtos agrícolas dos estados, estes não apresentam o sinal esperado, e, muito menos, se 

mostram significantes.  

                                                 
7 Realiza-se um teste conjunto de Wald para a hipótese nula de que ambos os parâmetros mencionados sejam 
nulos. Para maiores detalhes ver Wooldridge (2002). 
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Daí depreende-se que o produto agrícola de uma unidade regional no Brasil não é 

necessariamente voltado para o canal exportador. Diversos fatores, como a ausência de 

programas facilitadores da exportação, ou mesmo ausência de infra-estrutura de transporte 

podem incidir de forma negativa sobre o desempenho exportador mesmo de uma unidade 

bastante próspera no que diz respeito ao setor agropecuário.  

Um exemplo curioso diz respeito ao pólo produtor de couro no estado de São Paulo, 

próximo à região de Jaú. Neste lugar, o conjunto de produtores necessário para a formação 

de um lote exportador era de tal heterogeneidade que o padrão exigido pelo comprador 

externo não era atendido por todos eles, o que impediu a inserção deste grupo nas correntes 

de comércio internacional, ao menos naquela ocasião. 

De modo sumário, podemos concluir que a variável de renda externa é amplamente 

significante e com sinal adequado, para a explicação das exportações agrícolas dos estados 

brasileiros. Como se trata de um único ano, as observações para a taxa de câmbio talvez 

não reflitam de modo verossímil a relação desta variável com o fenômeno que se busca 

explicar. Entretanto, ao tomarmos uma interação destas variáveis captamos seu efeito de 

forma mais incisiva, o que gera estimativas mais coerentes com as expectativas teóricas. 

Por fim, o uso dos produtos internos agrícolas dos estados nos indica que outros fatores 

devem influenciar o direcionamento da produção no sentido do canal exportador, posto que 

esta variável apresenta resultados estranhos à expectativa teórica, além de seu parâmetro ser 

estatisticamente nulo. Cabe ainda mencionar que, apesar de trabalharmos com poucas 

observações, nossos modelos apresentam resíduos normais, segundo o teste de Jarque-Bera, 

o que nos permite realizar inferências a partir de estatísticas t confiáveis.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Com o exame das mudanças ocorridas na última década no bojo da economia 

brasileira, podemos perceber como a agricultura foi afetada. Desde a abertura comercial até 

às oscilações da moeda nacional, o setor apresentou um desempenho exportador 

satisfatório, além de pouco sensível durante o período. Apenas recentemente, considerando-

se a modernização do setor, a elevação da participação do agro-negócio e o mais alto nível 
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de valor adicionado à produção, então temos uma elevação considerável do produto 

agrícola exportado.  

Através da análise exploratória de dados espaciais, podemos inferir pela existência 

de regimes espaciais no território nacional para as exportações agrícolas dos estados. 

Podemos, de fato, concluir pela existência de duas aglomerações distintas no território 

nacional. Uma delas, na porção Centro-Sul apresentando elevados níveis de exportação, em 

oposição a uma segunda aglomeração na região Norte onde os valores de exportações são 

bastante reduzidos. A primeira aglomeração é amplamente estável ao longo dos anos 2002 

a 2004. Já a segunda delas amplia-se ao longo do período, com a deterioração do valor das 

exportações do Amazonas e do Pará.  

Em termos dos determinantes das exportações agropecuárias nacionais, concluímos 

que a renda externa é fundamental para explicar o desempenho deste fenômeno. Já as taxas 

de câmbio, devido a uma limitação do modelo – o uso de apenas 27 estados, aliado à 

abordagem em apenas um instante do tempo – apresentam, a princípio, pouco poder 

explicativo do fenômeno sob estudo. Já quando tomadas interagindo e conjuntamente as 

taxas de câmbio nos dois períodos então o resultado nos permite concluir que o impacto da 

taxa de câmbio em t, que é negativo, reduz-se em magnitude, positivamente, com relação à 

taxa de câmbio em t-1. Por fim, o produto agrícola estadual é uma condição necessária, 

porém não suficiente para o bom resultado das exportações. Isso porque outra dimensão de 

fatores, tais como infra-estrutura regional de transportes, programas de apoio ao exportador, 

dentre outros, sejam condições também, cruciais. Pode-se, apesar de um pequeno número 

de observações, os resultados estimados variam pouco dentre os modelos. Isso pode ser um 

indicador de robustez dos resultados alcançados. 

De modo sumário, cometemos uma espécie de elogio ao método, na medida em que 

a ponderação pelo comércio nos permite absorver peculiaridades regionais, as quais, se 

ignoradas poderiam gerar uma perda considerável de informações. Ademais, o uso das 

técnicas de econometria espacial nos amplia ainda mais o conjunto de informações no todo 

aqui estudado. 
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