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RESUMO 

 

Nesta dissertação foram analisados os condicionantes das exportações de carne bovina do Brasil 

para os 100 parceiros comerciais responsáveis por 94,10% das importações, entre 1998 e 2014. 

Explorou-se a metodologia por meio da abordagem do modelo gravitacional, com utilização dos 

métodos de Mínimos Quadrados Pooled, Efeitos Fixos, Efeitos Aleatórios e Poisson Pseudo-

Maximum-Likelihood. A variável dependente analisada foi o valor das exportações de carne 

bovina do brasil, em milhões de dólares, enquanto as variáveis explicativas consideradas foram 

as seguintes: renda, distância geográfica, taxa de câmbio, preço internacional, índice de liberdade 

de negócios, contiguidade e linguagem oficial comum. Os resultados indicaram que a renda do 

mercado de destino e a taxa de câmbio têm efeito positivo sobre as exportações, enquanto que a 

distância e o preço internacional têm efeito negativo. Destaca-se que o método PPML mostrou-se 

o mais adequado para o tipo de trabalho realizado. 

 

Palavras-chave: Exportação. Carne Bovina. Modelo Gravitacional. PPML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the conditions of Brazil's beef exports to the 100 trading partners 

responsible for 94.10% of imports between 1998 and 2014. The methodology was explored using 

the gravity model approach, using Pooled Least Squares, Fixed Effects, Random Effects and 

Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood (PPML) methods. The dependent variable analyzed was 

the value of beef exports from Brazil, in millions of dollars, while the explanatory variables 

considered were income, geographic distance, exchange rate, international price, business 

freedom index, contiguity and common official language. The results indicate that destination 

market income and the exchange rate have a positive effect on exports, while distance and 

international prices have a negative effect. It should be noted that the PPML method was the 

most appropriate for the type of work performed. 

 

Keywords: Trade. Beef. Gravity Model. PPML. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pecuária bovina é uma atividade de grande importância para a economia brasileira. Nos 

últimos anos, o país se tornou um dos principais produtores e exportadores de carne bovina, 

tornando cada vez mais evidente a sua importância mundial neste setor. 

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC, 

2017), em 2015, o PIB da pecuária bovina representou 6,8% do total, apresentando-se como o 

maior entre as cinco cadeias produtivas mais importantes do agronegócio brasileiro, detendo um 

crescimento de 13,8% no faturamento em reais, apesar da queda nas exportações de carne bovina 

de 11,9%, do volume embarcado. (ZEN; CORRER, 2016). 

A demanda mundial por carne tem se mostrado em constante crescimento com estimativa 

de aumento de até 200%, entre os anos de 1999 e 2050. Esse aumento substancial, ocorre 

principalmente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento e é impulsionado pelo aumento 

da renda, pelo crescimento populacional e pela sua urbanização. (STEINFELD et al., 2006; 

SCHOLTZ et al., 2011).  

Devido à necessidade de suprir essa demanda, a agropecuária brasileira desempenha papel 

importante no cenário internacional, sendo o Brasil apontado pelo Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos - USDA (2017), como o país possuidor do segundo maior volume de 

exportações de carne bovina, que representaram, em receita, cerca de 3% de tudo que o país 

exportou em 2015. (ABIEC, 2016). 

Segundo o Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (Brasil, 2018), em 

1998, o Brasil teve registro de exportação de carnes de animais da espécie bovina frescas, 

refrigeradas ou congeladas para 36 países, ao passo que, em 2017, esse número cresceu para 92 

parceiros comerciais. A vantagem de exportar para uma maior quantidade de países é a redução 

dos riscos associados a variações na demanda interna dos parceiros comerciais. 

Apesar do aumento no consumo mundial de carne bovina nos últimos anos e do grande 

potencial brasileiro de produção e de exportação, a literatura sobre essa temática ainda é limitada. 

Resende Filho et al. (2012) ressaltaram a relevância do mercado de carne bovina, salientando a 

escassa existência de estudos econométricos sobre demanda agregada por carne nos últimos anos 

no Brasil. Mata e Freitas (2008) enfatizaram a importância de se conhecer os fatores que afetam 
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as vendas de produtos agropecuários brasileiros para o exterior, enquanto Melz et al. (2014) 

argumentaram sobre a falta de pesquisas voltadas às relações entre preços e demanda de carnes 

brasileiras no mercado internacional. 

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de estudos que analisem as variáveis que 

impactam o comércio internacional de carne bovina, a fim de auxiliar e melhorar o 

comportamento dos formuladores de políticas na tomada de decisões. Diante do exposto, esse 

estudo tem o objetivo de averiguar em que medida, variáveis como PIB, preço internacional, 

distancia geográfica, taxa de câmbio, índice de liberdade econômica, contiguidade e linguagem 

oficial comum afetam a oferta de exportação de carne bovina brasileira para os 100 parceiros 

comerciais, que totalizaram uma porcentagem acumulada de 94,10% das importações desse 

produto ao longo do período de 1998 a 2014, entre eles Egito, Rússia, Hong Kong, Venezuela, 

Irã e outros. 

De forma a atingir este objetivo, utilizou-se a abordagem econométrica para identificação 

da equação gravitacional, a fim de analisar esse comércio ao longo do período de 1998 a 2014, 

estimando os coeficientes por dados em painel por meio dos métodos Mínimos Quadrados 

Ordinários POOLED, Efeitos Fixos (EF), Efeitos Aleatórios (EA) e Poisson Pseudo-Maximum-

Likelihood (PPML). Realizou-se, então, testes econométricos, com a finalidade de se fazer um 

comparativo entre os quatro métodos e identificar qual o mais adequado para esse tipo de análise. 

A dissertação está estruturada em cinco seções. Além dessa seção introdutória, a seguinte 

seção apresenta uma revisão de literatura, caracterizando o mercado internacional de carne 

bovina, a produção e o comércio internacional da carne bovina do Brasil, apresentando também 

suas projeções, além de evidências empíricas acerca do comércio desse produto. Na metodologia, 

discutida na terceira seção, foi abordada a base de dados, o modelo teórico e econométrico e a 

estratégia empírica. A análise descritiva e a estimação econométrica gravitacional foram 

apresentadas na quarta seção. Por fim, na quinta seção foram expostas as considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta seção é realizada uma caracterização do comércio internacional de carne bovina e 

de carne bovina brasileira, com dados referentes à sua produção, exportação e consumo. Além 

disso, algumas projeções do comércio internacional de carne bovina são expostas, assim como 

são trazidos alguns estudos da literatura internacional e brasileira que também utilizaram a 

abordagem metodológica do modelo gravitacional.  

 

2.1 Caracterização do Comércio Internacional de Carne Bovina 

 

A estrutura do comércio internacional é resultado da transferência de recursos, bens, 

serviços, conhecimentos, habilidades ou informações além das fronteiras nacionais. Os recursos 

que compõem esse fluxo são matérias-primas, capital, bens, serviços e pessoas. (SHENKAR et 

al., 2015).  

Entre os anos de 1995 e 2000, o mercado da carne bovina se viu em crise devido à 

Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida como a doença da “vaca louca”, que 

gerou certo medo nos consumidores em relação à segurança do produto, o que prejudicou as 

indústrias do setor no mundo todo e uma consequente redução das exportações. 

(PICKELSIMER; WAHL, 2002).  

A carne bovina, no entanto, ainda é uma das commodities agrícolas mais comercializadas 

do mundo, tendo suas exportações crescido consideravelmente desde os anos 2000, estimuladas 

pelo crescimento de oferta e demanda por esse produto e pelos ganhos de eficiência na produção, 

processamento e transporte, que acarretaram em uma maior facilidade de acesso a esse mercado. 

(MORGAN; TALLARD, 2007; SCHELTEMA, 2014). 

Nos últimos dez anos, os quatro maiores exportadores de carne bovina detiveram uma 

média de 65% do mercado mundial. Em 2016, Índia, Brasil, Austrália e EUA somaram 6,101 

milhões de toneladas exportadas, enquanto que, apenas o Brasil, foi responsável por uma média 

de 20% do total desse mercado, na última década (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Exportações de carne bovina dos principais países, em milhares de toneladas, no 

período de 2007 a 2016. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da USDA (2017). 

 

De acordo com Scheltema (2014), o consumo global de carne (carne bovina, de frango, de 

porco e etc.) teve um crescimento de aproximadamente 17%, entre os anos 2000 e 2010, que foi 

impulsionado, principalmente, pelo crescimento da população mundial, pelos aumentos na renda 

per capita e do consumo nos países em desenvolvimento.  

Na opinião de Gallet (2010), um aumento da renda fará com que os consumidores passem 

a utilizar uma maior parte de seus orçamentos para a compra de carne, aumentando o consumo de 

carne bovina. Essa relação entre renda e consumo é também enfatizada por Muhammad et al. 

(2011), segundo a qual a demanda por carne bovina em países de baixa renda era 

significativamente mais sensível a mudanças, quando comparados a países com renda alta. 

Em relação ao mercado consumidor, segundo dados da USDA (2017), apenas cinco 

países consomem aproximadamente 63,24% da carne bovina mundial. Os EUA despontam em 

primeiro lugar na lista dos maiores consumidores, mantendo um volume de consumo 

praticamente estável e um pouco maior que o volume produzido, desde 2013. Em segundo lugar 

encontra-se a China, seguida por Brasil, União Europeia e Argentina (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Consumo mundial de carne bovina, em milhares de toneladas, e porcentagem da 

participação, nos períodos de 2013/2017, dos principais países. 

País 
Ano Market Share (% 

Média) 2013 2014 2015 2016 2017 

EUA 11,61 11,24 11,28 11,68 12,19 19,76 

China 7,11 7,28 7,34 7,76 7,98 12,77 

Brasil 7,88 7,90 7,78 7,65 7,74 13,28 

UE 7,52 7,51 7,74 7,91 7,83 13,13 

Argentina 2,66 2,50 2,53 2,43 2,48 4,30 

Total Mundial 58,74 58,75 57,82 58,71 59,36 100,00 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do USDA (2017). 

 

O aumento da produção, no entanto, não ocorreu na mesma proporção que o aumento do 

consumo de carne bovina em todos os países, tornando necessárias importações desse produto 

para aqueles que não conseguem abastecer o próprio mercado. 

Segundo dados do USDA (2017), em média, a produção global de carne de boi cresceu 

20,4% entre 1998 e 2017. Os EUA são e foram historicamente o maior país produtor do mundo, 

contribuindo em média com 19% da produção mundial, entre 2013 e 2017 (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Produção mundial de carne bovina, em milhares de toneladas, e porcentagem da 

participação, nos períodos de 2013/2017, dos principais países. 

País 
Ano Market Share 

(%Média) 2013 2014 2015 2016 2017 

EUA 11,75 11,08 10,82 11,51 12,11 18,90 

Brasil 9,68 9,72 9,42 9,28 9,45 15,70 

UE 7,39 7,44 7,68 7,88 7,89 12,64 

China 6,73 6,89 6,70 7,00 7,07 11,35 

Índia 3,80 4,10 4,10 4,20 4,25 6,75 

Argentina 2,85 2,70 2,72 2,65 2,76 4,52 

Total Mundial 60,54 60,82 59,70 60,44 61,37 100,00 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do USDA (2017). 

 

Em termos de concentração da produção, nota-se que, nos últimos cinco anos, 

aproximadamente 58,59% da produção mundial de carne bovina foi realizada por apenas quatro 
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regiões (EUA, Brasil, UE e China). Como mostra a Tabela 2, um nível de concentração 

classificada como moderada, de acordo com Medeiros e Ostroski (2006). 

No que diz respeito às importações, o USDA aponta EUA, China, Japão, Coreia do Sul e 

Rússia como os maiores importadores mundiais nos últimos anos, totalizando uma média de 52% 

do total dessas. A Rússia compreendia 15% das importações de carne bovina em 1995, que se 

reduziram e igualaram-se, em 2012, ao nível de importações dos EUA, continuando em queda ao 

ponto que, em 2017, o país representou apenas 7% do total importado. Os EUA, por outro lado, 

aumentaram sua participação de 14%, em 2013, para 17% em 2017 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Importação de carne bovina, em milhares de toneladas, e porcentagem de participação, 

nos períodos de 2013/2017, dos principais países. 

País 
Ano Market Share 

(%Média) 2013 2014 2015 2016 2017 

EUA 1020 1337 1529 1367 1341 17,15 

China 412 417 666 818 925 8,70 

Japão 760 739 707 719 780 9,95 

Coreia do Sul 375 392 414 513 550 6,03 

Rússia 1023 932 621 522 520 9,72 

Total 7.445 7.890 7.631 7.691 7.748 100,00 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados da USDA (2017). 

 

2.2 Caracterização da Produção e do Comércio Internacional da Carne Bovina do Brasil  

 

O Brasil sempre esteve amplamente inserido no comércio internacional. Por ser um dos 

principais países emergentes, considerado a nona maior economia do mundo (WORLD BANK, 

2015), fornece uma conjuntura favorável para as exportações de commodities agrícolas, que 

cresceram de forma a favorecer o superávit da balança comercial do país destacando-se as 

exportações de milho, soja, algodão, carne bovina e de frango. (OIAGEN, 2010; STUENKEL; 

TAYLOR, 2015). 

Assim, a cadeia produtiva de carne bovina ocupa uma posição de destaque no 

agronegócio e no PIB brasileiro, apresentando grande dinamismo de produção e comercialização. 

O complexo carnes representou o segundo maior setor exportador agrícola, como se pode 



17 
 

 

observar no Gráfico 2, com uma participação de 16,12% no total do agronegócio exportado, o 

que configurou em mais de 15 bilhões de dólares (BRASIL, 2018a, 2018b). 

 

Gráfico 2 - Exportações brasileiras do agronegócio por setores, do ano de 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do BRASIL (2018b) 

 

Os custos de produção da carne bovina no Brasil são inferiores aproximadamente em 60% 

aos custos estimados da Austrália e inferiores em 50% aos dos EUA, o que torna o produto 

bovino brasileiro altamente competitivo no mercado internacional de carne bovina. (PAULINO; 

DUARTE, 2014). Observou-se, entre 1998 e 2017, um aumento de aproximadamente 35% na 

produção de carne bovina do Brasil, que passou de 6,140 milhões de toneladas produzidas em 

1998, para 9,450 milhões, em 2017. (USDA, 2017). Nos últimos vinte anos, o país consumiu, em 

média, 82% do volume de sua produção de carne de boi (Gráfico 3), produzindo, assim, 

excedentes exportáveis do produto. 
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Gráfico 3 - Produção e consumo de carne bovina do Brasil, em milhares de toneladas, nos 

últimos vinte anos. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados da USDA (2017). 

 

Melz et al. (2014) ressaltam que, entre os anos de 1995 e 2012, enquanto as exportações 

mundiais cresceram 47%, as brasileiras tiveram o crescimento de 568%, o que demonstra a sua 

intensa competitividade, devido ao fato de os riscos de EEB serem reduzidos no país, pela 

criação extensiva da região, que não se utiliza de proteína animal na sua alimentação. 

Entre 1998 e 2017, 172 países diferentes comercializaram carne bovina brasileira. A 

Rússia importou aproximadamente 3,4 milhões de toneladas nesse período analisado, rendendo 

ao Brasil mais de 10 bilhões de dólares e sendo considerado, a começar de 2004, o principal 

parceiro comercial desse produto.   

 

Gráfico 4 - Percentual do valor exportado de carne bovina brasileira, em US$, para os principais 

importadores desse produto no ano de 2017.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados do Aliceweb (2017). 
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A partir de 2015, a Rússia perdeu sua hegemonia Hong Kong, que passou a liderar o 

ranking de importadores de carne bovina do Brasil, representando, em 2017, 20,15% do total 

gerado, em dólares, pela comercialização desse produto, como representado no Gráfico 4. Nesse 

mesmo ano, o Egito também ultrapassou o país russo, enquanto que Irã e China o fizeram nos 

dois anos seguintes. 

2.3 Projeções do Comércio Internacional de Carne Bovina  

 

O desempenho do Brasil no mercado externo de produtos do agronegócio, nos últimos 

anos, tem sido expressivo. A grande quantidade não explorada de terras próprias para o cultivo de 

produtos agrícolas indica que o país possui um grande potencial em termos de aumento de 

produção e participação na economia. (OLIVEIRA et al., 2007). 

Foram identificadas, então, potenciais volumes de carne bovina exportada para os 

próximos anos, ao serem analisadas as previsões realizadas por uma organização internacional, 

USDA (2017b), e por uma nacional feita pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. (BRASIL, 2017). 

Na Tabela 4, são apresentados os prognósticos das quantidades de carne bovina 

exportadas, em milhares de toneladas, pelos principais países, segundo a USDA (2018). Os 

quatro maiores exportadores deterão aproximadamente 73% do mercado mundial nos próximos 

anos. A partir de 2022, o Brasil será o maior exportador e passará a exportar aproximadamente 

2,6 milhões de toneladas de carne de bovina, quando se leva em conta o ano de 2026. 
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Tabela 4 - Projeções dos principais países exportadores de carne bovina, em milhares de 

toneladas, no período de 2018 a 2026. 

País 
Anos Market 

Share 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Brasil 1705 2019 2144 2204 2248 2319 2392 2465 2550 2646 24.17 

Índia 1806 2017 2077 2155 2202 2261 2322 2377 2436 2497 22.81 

Austrália 1854 1384 1419 1439 1460 1482 1501 1528 1548 1572 14.36 

EUA 1027 1246 1197 1189 1224 1259 1272 1279 1291 1296 11.84 

Outros 2885 2622 2696 2793 2851 2937 2953 2941 2943 2937 26.82 

Total 8250 9288 9533 9780 9985 10258 10440 10590 10768 10948 100 
 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do USDA (2018) 

 

O crescimento nas exportações brasileiras será de 36% na próxima década, enquanto que 

a Índia, país que passará a exportar a segunda maior quantidade mundial, terá um crescimento de 

27.67%. 

No que concerne às importações, os dados e projeções para os principais países 

importadores de carne estão expostos na Tabela 5, a qual indica que aproximadamente 30% de 

toda a carne bovina importada do mundo se concentra em dois países: China e Estados Unidos. 

 

Tabela 5 - Projeções dos principais países importadores de carne bovina, em milhares de 

toneladas, no período de 2017 a 2026. 

País 
Anos 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

China 663 1007 1035 1066 1102 1147 1185 1220 1251 1285 

EUA 1529 1246 1279 1294 1302 1314 1331 1348 1356 1358 

Japão 707 734 734 734 740 744 750 755 760 762 

Rússia 621 582 578 566 547 536 527 522 516 511 

Outros 3876 4023 4145 4276 4409 4555 4689 4816 4959 5108 

Total 7396 7591 7770 7937 8100 8295 8482 8661 8842 9024 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do USDA (2018) 
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Em termos de previsões nacionais, as expectativas do MAPA (BRASIL, 2017) são de que 

o Brasil continue a produzir 20% a mais do que o consumo nacional de carne bovina, produzindo, 

assim, 2,1 milhões de toneladas que poderão vir a ser exportadas, como indicado no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Projeções de produção e consumo de carne bovina brasileira, em milhares de 

toneladas, no período de 2017 a 2027. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do BRASIL (2017) 

 

Ao final do período de projeções do MAPA, as exportações de carne bovina brasileira 

devem chegar a quase 2,4 milhões de toneladas, prevendo-se um aumento de aproximadamente 

26% de 2017 a 2027 (Tabela 6). Os grandes mercados para esse produto são representados por 

Hong Kong, China, Rússia, Irã, Estados Unidos (BRASIL, 2017). 
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Tabela 6 - Projeções da exportação de carne bovina do Brasil, em milhares de toneladas, no 

período de 2017 a 2027. 

Ano Projeções 

2017 1800 

2018 1874 

2019 1940 

2020 2002 

2021 2063 

2022 2125 

2023 2186 

2024 2247 

2025 2307 

2026 2368 

2027 2429 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do BRASIL (2017) 

 

Contini (2014), ao explorar a tese de que, no caso do Brasil, as exportações sustentarão o 

aumento da produção da agricultura e do agronegócio como um todo, constatou que os principais 

drivers ou componentes com capacidade de impactar essas exportações, que primeiramente foram 

propostos por Rodrigues et al. (2012), são: demográficos, econômicos e sociopolíticos. 

Os componentes demográficos ressaltam a dinâmica populacional dos países, 

influenciando a demanda de acordo com o crescimento da população, que passará a requerer mais 

alimentos. 

Segundo as projeções agrícolas, a longo prazo, do USDA (2018), que são um consenso 

departamental sobre um cenário representativo longo para o setor agrícola para a próxima década, 

prevê-se que o crescimento da população global seja inferior a 1% ao ano no período 

compreendido entre 2017 e 2026, menos que a taxa média anual de 1,2% da década anterior. As 

taxas de crescimento populacional, na maioria dos países em desenvolvimento, deverão diminuir, 

embora a média permaneça acima do resto do mundo (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Projeções de Crescimento Populacional (Mudança Percentual Média). 

País 
Anos 

1991-2000 2001-2010 2017-2026 

Estados Unidos 1.2 0.9 0.7 

Brasil 1.6 1.2 0.6 

União Europeia 0.2 0.4 0.1 

China 1.0 0.5 0.2 

Índia 1.8 1.5 1.1 

Total Mundial 1.4 1.2 1.0 

 

                                 Fonte: Elaborada pelo autor com dados do USDA (2018) 

 

Os componentes econômicos evidenciam que o aumento da renda per capita influencia os 

consumidores a diversificar suas dietas, o os faz demandar alimentos com maior qualidade e 

maiores quantidades de carne, frutas e vegetais.  

Ainda segundo as projeções do USDA (2018), o crescimento econômico real global 

deverá atingir uma média inferior a 3,0% ao ano na próxima década, com os EUA liderando os 

países desenvolvidos, com uma média de crescimento anual de aproximadamente 2,1%. Nesse 

mesmo período, espera-se que a Índia esteja crescendo 7.6% ao ano (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Projeções de Aumento da Renda (Mudança Percentual Média). 

País 
Anos 

1991-2000 2001-2010 2017-2026 

Estados Unidos 3.4 1.7 2.1 

Brasil 2.6 3.7 2.5 

União Europeia 2.2 1.4 1.6 

China 10.5 10.5 5.4 

Índia 5.6 7.5 7.6 

Total Mundial 2.8 2.8 2.9 

 

                                  Fonte: Elaborada pelo autor com dados do USDA (2018) 
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Além desses, os drivers também podem ser sociopolíticos, com foco no processo 

regulatório, que pode estabelecer regras e procedimentos para as exportações brasileiras que 

podem vir a comprometê-las ou dificultá-las.   

Com base nessas discussões, constatou-se o grande potencial produtor, consumidor e 

exportador de carne bovina do Brasil. Assim, nesta dissertação busca-se investigar de forma mais 

específica os fatores condicionantes para essa exportação.  

2.4 Estudos Empíricos 

 

Mata e Freitas (2008) examinaram, por meio da equação gravitacional, os fatores de 

atração das exportações agropecuárias brasileiras, englobando produtos como carnes, café, 

açúcares, algodão e outros, no período compreendido entre 1996 e 2001. Os resultados indicaram 

que, quanto maior a renda do parceiro comercial, mais ele irá importar produtos agropecuários 

brasileiros, enquanto que, quanto mais distante esse país for, menos produtos serão importados. 

Tapia et al. (2011) buscaram analisar o efeito dos regulamentos sanitários e fitossanitários 

(SPS) no comércio de carne bovina entre os seus mercados mais importantes da Argentina e da 

Alemanha, entre 1995 e 2007, utilizando o modelo gravitacional com dados em painel não 

lineares pelo método PPML.  

No caso da Argentina, o comércio de carne bovina foi negativamente impactado pela 

distancia geográfica entre os países: quanto maior esta, menores as intenções de exportação, e 

positivamente influenciado pela renda (GDP) do país importador. As variáveis relacionadas à 

renda do país exportador e à contiguidade apresentaram um impacto também negativo, sendo 

todas as variáveis expostas significativas a 1% .(TAPIA et al., 2011). 

Em relação à Alemanha, Tapia et al. (2011) encontraram coeficiente com valores 

diferentes, porém, com relações e significâncias similares. A distancia entre os países, a renda do 

país exportador e a linguagem oficial comum apresentaram relações negativas com a exportação 

de carne bovina alemã, a um nível de significância de 1%. No caso de os países serem contíguos, 

a uma significância de 5%, o impacto também foi negativo, o que vai de encontro com a teoria de 

que países adjacentes negociariam mais entre si, devido a menores custos de transporte. Já em 

relação à renda dos países importadores, o impacto foi positivo e a elasticidade estimada do 

comércio alemão em relação ao PIB dos importadores foi de 0,28. 
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Scheltema (2013) se utilizou do modelo gravitacional para estudar os fatores que 

acreditava impulsionar o comércio internacional de carne bovina, entre 1996 e 2010. Foi 

observado que, à medida que o preço médio da carne bovina aumentava em 1%, o volume desse 

produto exportado diminuía em aproximadamente 0,4%. 

A distância entre os mercados impactou negativamente o fluxo de comércio, enquanto 

que a contiguidade apresentou uma relação positiva com o volume exportado de carne bovina, 

esta última variável, contudo, mostrou-se não significativa. O modelo estimou que a renda per 

capita do país importador possui uma relação positiva com o volume exportado e significância de 

1%. 

Considerando o mesmo modelo econométrico, Figueiredo et al. (2014) verificaram o 

efeito fronteira para o comércio internacional brasileiro no período de 1998-1999. O coeficiente 

da variável de distância indicou uma relação negativa entre a distancia geográfica e o fluxo 

comercial. As exportações, entretanto, mostraram-se inelásticas à distancia, sendo pouco 

sensíveis a ela, contrapondo-se a outros trabalhos da literatura nacional. Ao mesmo tempo, 

variável de contiguidade, significante a 1%, mostrou que existe um comércio maior entre regiões 

fronteiriças. 

Arevalo, Andrade e Silva (2016) analisaram os determinantes da oferta de exportação de 

café do Brasil, da Colômbia e do Peru entre 2000 e 2013. Por meio do modelo gravitacional, 

verificou-se que um aumento no PIB brasileiro ocasiona um aumento das exportações, assim 

como o aumento do preço internacional desse produto também afeta positivamente seu comércio. 

O índice de liberdade de negócios afetou positivamente as exportações, bem como a valorização 

da taxa de câmbio. Já a distância entre os países mostrou que o aumento distância não favorece o 

comércio cafeeiro. Tal relação negativa também foi encontrada entre as exportações e a renda do 

país importador. 

Os autores ainda verificaram que a estimação do modelo para exportação de café da 

Colômbia e de café peruano mostrou um impacto positivo da renda do país de destino, da renda 

do país exportador e do preço internacional nas intenções de exportação desse produto. A taxa de 

câmbio apresentou sinal esperado positivo no modelo para o café do Peru, porém, afetou 

negativamente as exportações de café colombiano. Vale ressaltar que a variável distancia 

apresentou, a priori, valores negativos para ambos os casos. (AREVALO; ANDRADE; SILVA, 

2016). 
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Uma análise econômica das relações entre o Brasil e o Peru foi realizada por Arevalo 

(2017), que testou empiricamente a importância da integração física no fluxo de comércio entre 

os países. O procedimento utilizado foi a estimação de um modelo gravitacional para o período 

compreendido entre 2000 e 2015. Os resultados que consideraram todos os Estados brasileiros 

que exportam para o Peru mostraram que a oferta de exportação é acompanhada de forma 

positiva por aumentos no PIB brasileiro. A variável distância mostrou que há uma relação 

negativa entre essa e as exportações. Da mesma forma, um aumento na variável “taxa de câmbio” 

indica uma diminuição da oferta de exportação para o Peru. 

Da mesma forma, um aumento da renda peruana acarreta um aumento na oferta de 

exportação do Peru ao Brasil. A taxa de cambio também apresentou uma relação positiva com o 

fluxo de comércio. Porém, quando analisada a variável distância, essa se mostrou em contradição 

com a literatura ao apresentar sinal positivo, mostrando que os estados do Peru que mais 

exportam para o Brasil se encontram na região litorânea, estando mais distantes, quando 

comparados a outros estados também exportadores. Arevalo (2017) ressalta, no entanto, que este 

resultado é justificável devido ao fato de a região litorânea peruana ser mais desenvolvida. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste segmento apresenta-se a base de dados, o modelo teórico e econométrico e a 

estratégia empírica utilizada na pesquisa. Foi utilizado o modelo de regressão com dados em 

painel balanceado e curto, sendo empregados os métodos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

Pooled, de Efeitos Fixo (EF), de Efeitos Aleatórios (EA) e Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood 

(PPML). Este sendo avaliado como o de melhor desempenho, quando comparado aos outros. 

 

3.1 Base de Dados 

 

A estratégia empírica adotada nesse trabalho tem o intuito de explorar os condicionantes 

que influenciam nas exportações de carne bovina (em milhões de dólares) do Brasil. Para definir 

carne bovina foram utilizados os códigos do sistema harmonizado – SH4: 0201 (carnes de 

animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas) e 0202 (carnes de animais da espécie bovina, 

congeladas). Os dados foram coletados para o período de 1998 a 2014, por meio da plataforma 

Aliceweb, disponibilizada pelo MDIC (2017).  

O Produto Interno Bruto (PIB) foi usado como proxy da renda. Os seus valores correntes 

foram coletados junto ao Banco Mundial tendo como referência o ano 2017 (WORLD BANK, 

2017), que atualiza esses dados constantemente, oferecendo uma base de dados confiável e 

atualizada. 

A metodologia da distância geográfica entre os países parceiros comerciais, da linguagem 

oficial comum e da contiguidade entre os mesmos segue o que foi instituído pelo Centre 

D´Estudes Prospectives et d´Informations Internationales (CEPII), cuja abordagem considera a 

distância bilateral entre os países (em quilômetros) em um cálculo que avalia as coordenadas 

geográficas (latitudes e longitudes) das cidades capitais, por exemplo, no caso do Brasil,  Brasília 

e Washington, quando se considera os Estados Unidos.  

O Instituto CEPII também contribuiu com as variáveis dummys Contiguidade e 

Linguagem Oficial Comum, que indicam, respectivamente, se os países parceiros são contíguos, 

ou adjacentes entre si, e se compartilham um idioma oficial comum. 
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Os dados do preço internacional da carne de boi (PI) foram obtidos das informações 

disponibilizadas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura - FAO 

(2016). Já as taxas de câmbio (TC) real/dólar foram obtidas por meio de dados do Banco Central 

do Brasil – BC (2017). 

Além disso, foi utilizada a variável Índice de Liberdade Econômica (ILE) extraída do site 

da Heritage Foundation (2017). Esse índice avalia o grau de liberdade nos negócios, nos 

comércios, na liberdade fiscal, de corrupção do governo, entre outros, podendo variar entre: 

reprimido (0 a 49,9), majoritariamente não-livre (50 a 59,9), moderadamente livre (60 a 69,9), 

majoritariamente livre (70 a 79,9) e totalmente livre (80 a 100).  Em 2017, o Brasil foi 

considerado majoritariamente não-livre, ao obter um score de 52,9 e ocupar a posição 140 no 

ranking. 

As variáveis explicativas foram escolhidas levando em conta bibliografias nacionais e 

internacionais referentes à exportação de produtos agrícolas. Todas as variáveis empregadas no 

modelo foram apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Descrição das variáveis inseridas no modelo. 

Variáveis  Descrição 

 

Valor exportado de carne bovina entre o Brasil e os outros países 

no ano t = 1988 a 2014  

 

Renda (PIB) do Brasil, país exportador 

 

Renda dos países importadores 

 
Distância geográfica entre as capitais 

 
Preço internacional da carne bovina 

 

Índice de Liberdade Econômica 

 

Taxa de câmbio (Real Brasileiro / Dólar Americano) 

 

Dummy para contiguidade (1 para se os países forem contíguos e 

0 caso contrário) 

 

Dummy para linguagem oficial comum (1 se o país possuir a 

mesma linguagem e 0 caso contrário) 

 

                   Fonte: Elaborada pelo autor 
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A amostra final é composta por 100 países que possuem uma porcentagem acumulada de 

94,10% das importações de carne bovina ao longo do período compreendido entre 1998 e 2014, 

resultando em 1700 observações. Vale ressaltar que, no momento de ser realizada a união das 

informações das seis diferentes fontes de bases de dados (Aliceweb, BC, FAO, Heritage 

Foundation, World Bank e CEPII), alguns países não participaram da amostra final, devido à 

falta de informações em algumas das bases utilizadas. 

3.2 Modelo teórico e econométrico 

 

 Nesse trabalho foi utilizado o modelo econométrico gravitacional, o qual toma como base 

a Lei Gravitação Universal formulada por Isaac Newton, segundo a qual a atração entre dois 

corpos está diretamente relacionada a sua massa e inversamente relacionada ao quadrado da 

distância entre eles. É expressa da seguinte forma: 

 

 
 

(1) 

   

Onde F representa a força gravitacional de atração entre a massa do corpo 1 (  e a 

massa do corpo 2 ,   define a distância entre os dois corpos e  é a constante de gravitação 

universal. 

Tinbergen (1962) Poyhönen (1963) e Linnemann (1966) introduziram o modelo 

gravitacional na economia ao utilizá-lo no estudo dos fluxos comerciais, sugerindo que o 

comércio entre dois países seria diretamente proporcional ao tamanho de suas economias, que 

atuam atraindo o fluxo, e inversamente proporcional à distância entre eles, que o repelem.  

Assim, a equação original do modelo gravitacional pode ser expressa da seguinte 

maneira: 

 

 

 

(2) 
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Onde i e j são os países e o volume de comércio entre eles, representado por Xij. É 

diretamente proporcional às rendas (  e ) e inversamente proporcional à distância geográfica, 

identificada por . Na equação 2, são os parâmetros desconhecidos do modelo. 

Ao associar o elemento de erro  - que retrata todos aqueles fatores que não são 

incorporados ao modelo econométrico, devido a sua complexidade, mas que afetam a relação do 

comércio internacional, - com a equação 2, este se relaciona de forma multiplicativa com as 

demais variáveis e gera a seguinte equação: 

 

 

 

(3) 

 

Com a utilização dessa teoria, Anderson (1979) desenvolveu um modelo assumindo 

preferências do tipo Cobb-Douglas, considerando uma função com elasticidade de substituição 

constante (CES). Conseguiu, assim, apresentar fundamentos teóricos para a equação 

gravitacional a nível de produto.  

Diversos autores se utilizaram do modelo gravitacional, a fim de aprofundarem seus 

estudos em comércio internacional. Bergstrand (1985), que também se utilizou da função CES, 

assumiu que os consumidores possuem preferências que diferenciam os produtos também pela 

origem dos mesmos e concluiu que bens domésticos e importados não são substitutos perfeitos. 

Anderson e van Wincoop (2003) desenvolveram um modelo combinando preferências 

que satisfizessem as condições de equilíbrio de mercado, levando em conta a maximização do 

lucro e a restrição da renda. Os autores propuseram a inclusão de Termos de Resistência 

Multilateral (TRM), variáveis que captam os custos dos comércios realizados com os demais 

parceiros comerciais. Nesse sentido, os autores concluíram que os fluxos comerciais dependem 

dos gastos entre os países que estão realizando a parceria comercial, bem como dos gastos que 

teriam ao comercializar com outros países. 

Da mesma forma, Silva e Tenreyro (2006) apresentaram o fluxo de comércio como sendo 

proporcional ao PIB dos dois países parceiros e inversamente proporcional à distância geográfica 

entres eles, em uma equação amplamente interpretada para incluir todos os fatores que possam 
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vir a criar resistência ao comércio, associada a um fator erro estatisticamente independente dos 

regressores, o que os levou à seguinte equação estocástica: 

 

 
 

(4) 

 

Em virtude de os parâmetros não se comportarem de forma linear, Gujarati e Porter 

(2011) observaram a impossibilidade da estimação da equação 3 por meio do Método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Optou-se, assim, pela logaritimização da equação, com 

o intuito de linearizá-la e corrigi-la, levando a:  

 

 
 

(5) 

 

Outra vantagem da transformação logarítmica é que o coeficiente angular  mede a 

mudança percentual em Xij para uma mudança percentual em Yi, ou seja, a elasticidade de Xij em 

relação a Yi (Gujarati e Porter, 2011). 

Como descrito por Krugman e Obstfeld (2010), os fluxos de comércio bilaterais 

dependem positivamente do PIB dos países, e a grandeza do total de bens e serviços de uma 

economia é de extrema importância, devido à forte correlação entre o tamanho da economia de 

um país e a quantidade de produtos exportados e importados. 

De acordo com Nascimento e Pregardier Júnior (2013), o comércio internacional está 

constantemente enfrentando mudanças. Assim, o modelo gravitacional também tem sofrido 

mudanças, com o intuito de melhor explicar os fluxos comerciais. A fim de melhorar seus 

resultados, foram incluídas variáveis tais como a área dos países e dummies, que introduziram 

características qualitativas ao modelo, em virtude de indicarem a presença ou ausência de certa 

característica comum, como idioma, contiguidade e origem de colonização, fatores esses que 

podem gerar impactos positivos nos fluxos de comércio entre países que possuam tais caráteres 

semelhantes. (AZEVEDO, 2004). 
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3.3 Estratégia Empírica 

 

No presente trabalho foi utilizado um painel balanceado, no qual cada unidade de corte 

transversal (países) possui o mesmo número de observações, bem como um painel curto, devido 

ao fato de o número de países ultrapassar o número de períodos de tempo. (GUJARATI; 

PORTER, 2011). 

A análise de dados em painel permite um melhor entendimento dos processos econômicos 

e o estudo de modelos com comportamentos mais complicados, por relacionar dados de corte 

transversal e dados de séries temporais, podendo explicar um fenômeno que aconteça ao longo de 

um período. Para Baltagi (2008), a utilização de dados em painéis oferece dados mais 

informativos, com maior variabilidade e menor multicolinearidade entre as variáveis, obtendo 

estimadores não viesados, mais consistentes e eficientes. Os dados em painéis também são mais 

propícios no exame da dinâmica da mudança, como também são preferíveis na detecção e 

medição dos efeitos que não são observados em cortes transversais ou séries temporais. 

(GUJARATI; PORTER, 2011; GREENE, 2012). 

Com base na revisão de estudos empíricos, determinou-se que, no presente estudo, o valor 

exportado de carne bovina do Brasil (variável dependente), em milhares de dólares, entre 1998 e 

2014, foi estimado com base na seguinte função: 

 

 
 

 

(6) 

 

As variáveis explicativas aqui empregadas foram escolhidas a partir de trabalhos 

relacionados à identificação de determinantes de exportações a partir das premissas da equação 

gravitacional. A lista de variáveis inclui: PIB do Brasil e PIB dos países importadores, em 

milhões de dólares (US$), distancia geográfica entre as capitais dos países, em quilômetros, 

preços internacionais da carne bovina, em dólares, índice de liberdade econômica, contiguidade, 

linguagem oficial comum e taxa de câmbio (real brasileiro/dólar americano). 

A estimação foi realizada utilizando dados em painel e foram empregados os seguintes 

métodos: Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) Pooled, de Efeitos Fixo (EF), de Efeitos 
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Aleatórios (EA) e Poisson Pseudo-Maximum-Likelihood (PPML). Neste último, considerou-se o 

modelo estrutural gravitacional de Anderson e Wincoop (2003), ao serem adicionados os Termos 

de Resistencia Multilateral na equação 6, representando os efeitos fixos no método PPML, ou 

seja, as dummies de relação comercial bilateral. 

Com o propósito de definir qual o melhor método a ser utilizado na estimação com dados 

em painéis, realizou-se o Teste Multiplicador de Lagrange (LM), formulado por Breush e Pagan 

(1980), a fim de defrontar os métodos MQO Pooled e Efeitos Aleatórios (EA). O teste examina a 

hipótese de que a variância do intercepto é igual a zero e, no caso da rejeição da hipótese nula, 

valida-se a hipótese de que o modelo de EA é o mais apropriado. 

Sem levar em consideração as características individuais entre os países e 

desconsiderando a natureza de corte transversal e de séries temporais dos dados, o MQO Pooled 

realiza apenas uma regressão, o que pode levar a estimativas viesadas, devido à possibilidade da 

omissão da heterogeneidade entre os países. (GUJARATI; PORTER, 2011; PRATES; PEREIRA, 

2015). 

O processo de comparação entre os métodos de Efeito Aleatório e Efeito Fixo (EF) 

decorre da execução do Teste de Hausman, cuja hipótese nula considera a não correlação entre o 

erro e os regressores. Caso ambos estejam correlacionados, o método de EF é mais indicado para 

tal análise. Porém, na condição de não rejeição da hipótese nula, o método de EA torna-se o mais 

efetivo. 

Gräf e Azevedo (2013) ressaltam que as estimações feitas por meio de efeitos aleatórios 

aceitam a inclusão de variáveis do tipo dummy (binárias). Essas variáveis tornam as estimações 

mais eficientes e robustas, quando comparadas àquelas realizadas por EF. Em contrapartida, Lelis 

(2010) alega que o método EF é o mais adequado, quando as amostras representam basicamente 

as populações e o objetivo da pesquisa é realizar inferência sobre o comportamento da mesma. 

Ramsey (1969) propôs o Teste Reset para detectar erros de especificação. Considerando 

que a hipótese nula é a de que o modelo não apresenta variáveis omitidas, o método que não 

rejeitar essa hipótese é tido como o mais adequado. 

A ausência de observações ou existência dessas com a variável dependente igual a zero, 

ou seja, quando dois países não comercializam entre si em determinado período ou quando 

comercializam um volume tão pequeno que o valor é registrado como nulo, cria um problema 

adicional para o uso da forma linear de log da equação gravitacional. Muitos estudos optam, 
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então, por eliminar esse tipo de observação, ocorrendo a perda de parte da amostra, ou por 

estimar o modelo utilizando Xij = 0+1 como variável dependente. Entretanto, essas abordagens 

geralmente levam a estimadores viesados e inconsistentes.  

As estimativas realizadas por MQO em modelos linearizados por meio da logaritmização 

torna-se inadequada devido ao fato de a logaritmização da variável dependente, quando essa tem 

valor nulo, ser inviável. Além disso, quando há heteroscedasticidade, os parâmetros de modelos 

log-linearizados, estimados por MQO, conduzem a estimativas tendenciosas. 

Nessa perspectiva, Silva e Tenreyro (2006) propuseram a utilização do método PPML, 

pois, além de ser consistente na presença de heteroscedasticidade, este método fornece uma 

maneira natural de lidar com a variável dependente, quando esta apresenta valores iguais a zero, 

sendo avaliado como o de melhor desempenho, quando comparado aos outros. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Esta seção foi dividida em duas partes: primeiramente, para uma melhor análise das 

variáveis que compõem o modelo de estudo, optou-se por fazer uma análise descritiva destas. Em 

seguida, são apresentados os resultados da estimação econométrica gravitacional, explicitando os 

resultados do modelo PPML. 

4.1 Análise Descritiva 

 

Inicialmente, foi realizada uma abordagem descritiva das variáveis relacionadas às 

exportações de carne bovina brasileira nos anos de 1988 a 2014 para os 100 países que 

acumularam uma porcentagem de 94,10% do total importado desse produto, ao longo do período 

compreendido entre 1998 e 2014 de tal produto, apresentada na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Análise descritiva das variáveis. 

Variáveis Média ( ) Desvio Padrão 

(s) 

Coeficiente de 

Variação (%) 
Valor Mínimo Valor Máximo 

Valor de Exportação
1 

(Em milhões de dólares) 
2.513,66 1.726,66 68,69 2,72 5.636,5 

PIB Brasil 

(Em bilhões de dólares) 
1.375,99 776,98 30,05 507,96 2.616,20 

PIB Países Importadores 

(Em bilhões de dólares) 
470,98 1.567,12 56,47 0,49 17.393,10 

Preço Internacional de Carne 

Bovina  

(Valor unitário de exportação 

em US$) 

137,56 41,66 30,29 91,30 224,35 

Distância Geográfica 

(Em km) 
9491,47 3839,44 40,45 1463,43 18832,29 

Índice de Liberdade Econômica 61,9 10,7 17,28 26,7 90,1 

Taxa de Câmbio 

(BR$/US$) 

 

2,14 0,48 22,64 1,16 3,07 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os valores de exportações de carne bovina do Brasil tiveram um volume médio de 2,5 

bilhões de dólares anuais, entre 1998 e 2014, atingindo um valor máximo exportado de 5,6 

bilhões, em 2014, e valor mínimo de 272 milhões, em 1998. O maior montante exportado para 

um único destino foi de aproximadamente 482 mil toneladas para Rússia, no ano de 2008, que 

gerou ao Brasil uma receita de 1,4 bilhões de dólares.  

 

 

 

 

 

1 
A estatística descritiva da variável “Valor de Exportação” dá-se por meio do somatório das exportações de 

carne bovina por ano. Assim, o valor mínimo é diferente de zero, já que houve exportação desse produto em 

todos os anos. Caso fossem analisadas as 1700 observações separadamente, haveria valor mínimo igual a zero, 

pois não há exportação para todos os países em todos os anos. 
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Os valores de exportações de carne bovina do Brasil tiveram um volume médio de 2,5 

bilhões de dólares anuais, entre 1998 e 2014, atingindo um valor máximo exportado de 5,6 

bilhões, em 2014, e valor mínimo de 272 milhões, em 1998. O maior montante exportado para 

um único destino foi de aproximadamente 482 mil toneladas para Rússia, no ano de 2008, que 

gerou ao Brasil uma receita de 1,4 bilhões de dólares. 

A amostra engloba países com PIB anual de 470 bilhões de dólares em média, 

contemplando países como: Gambia que, em 2003, possuía um PIB de 487 milhões e; EUA, que 

alcançou um PIB de 17 trilhões de dólares, em 2014. Em relação ao PIB do Brasil, este 

correspondeu a 508 bilhões de dólares, em 2002, e atingiu seu valor máximo de 2,6 trilhões de 

dólares, em 2011, com uma média de 1,37 trilhões de dólares ao longo dos anos compreendidos 

entre 1998 e 2014.  

A variável Preço Internacional apresentou média de US$ 137,56 por unidade exportada, 

valor mínimo de US$ 91,30 no ano de 2002, e teve seu valor máximo em 2014 de US$ 224,35. 

Já a variável “Distância Geográfica” foi de 1.463,43 km (Brasil/Paraguai) a 18.832,29 km 

(Brasil/Filipinas). Ressalta-se que a média das distancias entre os países parceiros comerciais foi 

de 9.491,47 quilômetros, com um desvio padrão de 3.839,44 km. 

O Índice de Liberdade Econômica variou de 26,7, valor referente à Cuba em 2010, a 90,1, 

referente à Hong Kong, em 2014, apresentando-se com uma média de 61,9 e um desvio padrão 

de 10,7.  

A média da taxa de câmbio foi 2,14 reais para compra de 1 dólar, com um desvio padrão 

de 0,48 centavos de reais. Em 1999, a taxa de câmbio atingiu seu valor mínimo de 1,16, enquanto 

que, em 2003, alcançou 3,07. 

Observa-se que o Coeficiente de Variação da variável “Valor de Exportação” é o mais 

alto, quando comparado às demais variáveis, indicando uma alta dispersão relativa. As variáveis 

“PIB Brasil”, “PIB Países Importadores”, “Preço Internacional” e “Distância Geográfica” 

também apresentaram uma heterogeneidade alta, enquanto que “Índice de Liberdade Econômica” 

e “Taxa de Câmbio” apresentaram uma heterogeneidade média. 
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4.2 Estimação Econométrica Gravitacional 

 

O volume do comércio internacional de carne bovina brasileira totalizou 

aproximadamente US$ 58,7 bilhões (valores nominais) nos anos de 1998 a 2014 (MDIC, 2018). 

Na Tabela 11 verificam-se os resultados da estimação da equação (6), na qual se consideram os 

países que totalizaram uma porcentagem acumulada de 94,10% das importações de carne bovina 

do Brasil de 1998 a 2014.  

No presente trabalho, o Teste do Multiplicador de Lagrange apresentou-se significativo a 

1%, rejeitando a hipótese nula de que não há efeitos aleatórios e indicando que a variância é não 

nula. Assim, o método de EA foi tido como mais apropriado que o Pooled. Nessa linha de 

raciocínio, Weeks (2014) alega que devem ser descartados os resultados estimados pelo método 

Pooled.  

A hipótese de que não há simultaneidade também é rejeitada, ao realizar-se o Teste de 

Hausman, indicando que o método do EF é mais apropriado que o EA, com um nível de 

significância de 1%. Arrevalo (2017) defende ser esse um resultado que faz sentido, devido à 

existência de efeitos individuais não observáveis determinantes no fluxo comercial. 

Para verificar a adequação e robustez do modelo POOLED, foi realizado o teste Remsey 

Reset (RAMSEY, 1969) e rejeitada a hipótese nula de que o modelo não apresenta variáveis 

omitidas, significando que o modelo é preterível, em relação aos outros. 

Quando executado o teste reset nos outros métodos, PPML e o EF não rejeitaram a 

hipótese de que não existe variáveis omitidas no modelo, sendo eles, consequentemente, os mais 

satisfatórios. Todavia, Silva e Tenreyro (2006) avaliaram o desempenho do método PPML em 

relação aos outros e consideraram-no como o de melhor desempenho, devido a sua maior 

robustez. 
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Tabela 11 - Resultado da estimação do modelo gravitacional. 

Variáveis  Pooled Efeito Fixo Efeito Aleatório PPML 

 

1,5648** 0,5372 1,7042** 0,0295 

 
(0,5298) (0,3202) (0,2969) (0,0230) 

 

0, 5615** 2,4364** 0,9812** 0,1715** 

 
(0,0406) (0,2010) (0,1025) (0,0156) 

 

0,9348 1,2115** 1,7629** 0,0774** 

 
(0,4665) (0,2591) (0,2572) (0,0196) 

 

0,2673 -0,1430 0,1474 -0,0011 

 
(0,4665) (0,7879) (0,6891) (0,0726) 

 

-2,2232* -2,3770** -2,5854** -0,1554** 

 
(1,0123) (0,5282) (0,5452) (0,0357) 

 

0,4442* -44,5344** -0,6332 -3,2796 ** 

 
(0,2222) (4,5490) (0,5452) (0,2592) 

 
0,2323 - 47,2891** -1,0488 -3,4917** 

 (0,4271) (4,8656) (1,2368) (0,1060) 

 
0,8907* -17,4542** 1,5245 -1,2731** 

 (0,4079) (1,6816) (1,2555) (0,1060) 

Constante -38,1029** 362,666** -41,6110** 28,6480** 

  (10,6713) (42.6204) (8,1732) (2,5022) 

N 1057 1057 1057 1057 

R
2 

0, 2043 0,2860 0,2501 0,8122 

Teste LM 
  

3076,12** 
 

Teste Hausman 
 

132,26** 
  

Teste Reset 37,91**  1.32  11.51**  1.19 

Notas: Erros-padrão entre parênteses. Para os métodos EF e EA, é reportado o R-quadrado “within groups”. 

** Significância a 1%; * Significância a 5%. 
 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Quando se considera o método Poisson de Pseudo-Máxima Verossimilhança, o valor do 

coeficiente de determinação - R
2 

mostra que 81,22% da variação da exportação de carne bovina 

(em milhões de dólares) esta sendo explicada pelo conjunto das variáveis explicativas.  

A variável “ ” apresentou-se com nível de significância de 1% e comprovou a 

tese de que o tamanho da economia dos países importadores (PIB) é diretamente proporcional às 

exportações. Quanto a sua elasticidade estimada, o aumento de 10% na renda do país importador 
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provoca um aumento de 1,72%, aproximadamente, nas intenções de oferta de exportação, 

resultado que respalda os estudos de Tapia et al. (2011) e de Arevalo et al. (2016), quando este 

considerou os determinantes da oferta de exportação de café da Colômbia e do Peru. 

A variável referente à taxa de câmbio, ao apresentar uma relação positiva com a variável 

dependente, mostra que a desvalorização da moeda nacional (elevação da taxa de câmbio) eleva a 

disposição de exportação de carne bovina, ou seja, se a taxa de câmbio se elevar em 10%, o valor 

exportado de carne bovina cresce em 0,77%, coincidindo com os resultados encontrados por 

Arevalo et al. (2016), que observou uma relação positiva entre essa variável e as intenções de 

oferta de exportação de café do Brasil e do Peru; e por Mata e Freitas (2008), em sua pesquisa. 

Os resultados negativos do coeficiente da variável do preço internacional estão em 

concordância com o esperado, corroborando o estudo de Scheltema (2013). Assim, um aumento 

no preço internacional da carne bovina de 10% leva a uma redução na receita da exportação desse 

produto em 1,554%. 

A priori, o modelo estimaria uma relação negativa entre o volume de carne bovina 

exportada e a distância entre os países, uma vez que essa variável representa uma resistência ao 

comércio. O método PPML está em concordância com essa expectativa, apresentando, assim, 

resultados que corroboram com os estudos de Brun et al. (2005), Tapia et al. (2011), Figueiredo 

et al. (2014) e Arevalo et al. (2016), nos quais as trocas comerciais tendem a diminuir com o 

aumento da distância. No caso do presente trabalho, um aumento de 1% na distância causa uma 

redução de 3,28% nas exportações comerciais de carne bovina. 

Parte-se do pressuposto que os países contíguos possuam uma interação comercial mais 

forte entre si (Carmo et al., 2017). Os resultados encontrados para o setor de carne bovina 

brasileira, no entanto, contrapuseram-se a tal hipótese e a pesquisas como as de Scheltema (2013) 

e Figueiredo et al. (2014), tendo em vista que a variável contiguidade e o valor exportado 

apresentaram uma relação negativa entre si, resultado também encontrado nos estudos de Tapia et 

al. (2011). 

A relação entre a variável “LOC” e as exportações de carne bovina também se contrapôs à 

literatura e, assim como nas observações de Tapia et al. (2011), apresentou um impacto negativo.  

Por fim, a variável relacionada ao Índice de Liberdade Econômica e à variável 

“ ”,  apresentaram-se não significantes, não sendo possível realizar inferências sobre elas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O mercado mundial de carne bovina mudou consideravelmente nos últimos anos. 

Especificamente para o Brasil, durante o período de 1998 a 2014, base para essa pesquisa, que 

viu sua produção se incrementar em 37% e seu consumo em apenas 25%, o que fez com que 

excedentes exportáveis fossem gerados. Assim, as exportações brasileiras desse produto 

cresceram 84%, ao ponto que o país abrangeu 22% do total exportado, ao longo desse período. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como principal objetivo verificar os 

condicionantes das exportações da carne bovina do Brasil para os 100 países que acumularam 

uma porcentagem de 94,10% do total importado desse produto, ao longo do período de 1998 a 

2014, à luz do modelo gravitacional. 

Estimou-se a função de valor de exportação de carne bovina brasileira, utilizando dados 

em um painel balanceado e curto, condicionado à renda do país que importa este produto e de seu 

preço, à renda do país parceiro comercial, à distância geográfica entre as localidades, à taxa de 

câmbio, ao Índice de Liberdade Econômica e ao fato de os países terem a sua linguagem oficial 

em comum e serem contíguos.  

Nessa estimação foi utilizada a metodologia Pseudo-Maximum-Likelihood (PPML), que 

se caracteriza por incluir observações de valores nulos, por ser mais consistente e por ter uma 

melhor performance em relação aos outros métodos (MQO Pooled, Efeitos Fixos e Efeitos 

Aleatórios), obtendo-se, assim, resultados mais robustos.  

Diante dos resultados apresentados, foi validada a teoria central do modelo gravitacional, 

segundo a qual os fluxos comerciais são diretamente proporcionais ao tamanho das economias e 

inversamente proporcionais à distância geográfica que os separa. As exportações de carne bovina 

brasileira aumentam à medida que as rendas (PIB) dos países importadores aumentam, 

identificando-se, assim, a importância da economia do mercado consumidor; são reduzidas 

quando as distancias entre os países parceiros comerciais aumentam. 

O preço internacional da carne brasileira possui uma relação negativa com a oferta de 

exportação de carne. Assim, a consequência de preços elevados desse produto é a diminuição de 

seu comércio para o exterior. Ao mesmo tempo, a desvalorização da moeda local (o real 

brasileiro em relação ao dólar americano) afeta de forma positiva as exportações brasileiras ao 

exterior.  
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Em relação ao PIB do Brasil, país importador, e ao Índice de Liberdade Econômica, tais 

variáveis não se apresentaram estatisticamente significativas, não sendo possível inferir sobre 

elas. 

Diante dos resultados apresentados, constata-se que as variáveis escolhidas para o estudo 

dos condicionantes da exportação de carne bovina foram adequadas para o modelo de análise. 

Cabe ressaltar que, em alguns momentos, as relações diferiram dos resultados de outros estudos, 

em relação a algumas variáveis estatisticamente não significativas e sinais mostrando-se 

contrários ao esperado. No entanto, a maioria das variáveis teve sinais esperados e corroborados 

com outros resultados empíricos encontrados em outras pesquisas. 
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