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RESUMO 
 

 

O setor lagosteiro do Ceará teve seu desenvolvimento acelerado a partir de 1955, 
quando a lagosta passou a ser um item de crescente demanda em países da Europa 
e nos EUA. Durante esse processo de desenvolvimento do setor, a lagosta tornou-
se um dos principais itens da pauta de exportação do Ceará, também se destacando 
na economia cearense em termos de geração de emprego e renda. No entanto, por 
falta de um ordenamento eficiente da atividade, aliado à pesca predatória, observa-
se, atualmente uma queda na produção. Este trabalho contribui por meio do 
emprego de técnicas econométricas, cointegração e modelo de correção de erros, 
para explorar o comportamento da exportação de lagosta cearense para o mercado 
norte americano, destino de aproximadamente 90% das exportações deste 
crustáceo. Os resultados do modelo indicaram que a quantidade de lagosta 
exportada do Ceará para os EUA é mais sensível a variações na renda do que no 
preço.  
 
Palavras-chave: Setor Exportador Lagosteiro do Ceará; Modelos Econométricos; 
Economia Nordestina. 
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ABSTRACT 
 
 

The rock lobster industry in Ceará has grown rapidly since 1955, when the United 
States and Europe demand for lobster has steadily increased. During the industry 
development process, lobster has become a major item in the export sector of Ceará, 
has created several jobs and has increased state income and government revenue. 
Nevertheless, the lack of a sustainable lobster-fishing programme and recent trends 
in the international market for this product, the relative economic relevance of this 
industry may be at stake. This work contributes through the use of econometric 
techniques, cointegrating and error-correction model to explore the behavior of the 
export of cearense lobster for the North American market, the destination of 
approximately 90% of exports of this crustacean. The model results indicated that the 
amount of lobster Ceará exported to the U.S. is more sensitive to changes in income 
than in the price. 
 
Key-words: Export Sector, Ceará lobster industry, Time Series Models. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 

O setor lagosteiro do Ceará teve seu desenvolvimento acelerado a partir 

de 1955, quando a lagosta passou a ser um item de crescente demanda em países 

da Europa e nos EUA (FONTELES FILHO, 1994). Desde então, montou-se no 

Estado uma ampla infra-estrutura de produção de lagosta abrangendo todos os 

aspectos de seu processo produtivo, desde a captura até a exportação em larga 

escala (CASTRO & SILVA, 1999). Nesse processo de desenvolvimento do setor, a 

lagosta tornou-se um dos principais itens da pauta de exportação do Ceará, mas 

com a intensificação excessiva do esforço de pesca, tem-se observado atualmente 

uma redução dos estoques pesqueiros de lagosta. Por falta de um ordenamento 

eficiente da atividade, aliado à pesca predatória, observa-se uma queda na 

produção.  

 

Segundo o Boletim do Comércio Exterior (JAN/DEZ, 2007),1 a Tabela 1 

apresenta a exportação de lagosta do Ceará para o mundo em 2007. Houve uma 

diminuição em relação a 2006 de cerca de 12%, no que diz respeito ao valor 

exportado em dólares, e 22% em relação à quantidade exportada. Mesmo assim, a 

lagosta ainda configura-se como um dos principais produtos de exportação do 

Estado, estando entre os dez primeiros itens, mais precisamente, em oitavo lugar no 

ano de 2007. 

 
Tabela 1 – Exportações por produtos e itens selecionados – Ceará – Jan-Dez/2006-2007 

Anos 
2006 2007 Produtos 

US$ Milhões/FOB US$ Milhões/FOB 

Variação 
percentual 

% 

Calçados e partes 237,938 300,847 26,4
Castanha de caju 136,161 180,001 32,2
Couros e Peles 131,366 144,523 10
Têxteis 123,758 131,826 6,5
Frutas 49,484 77,254 56,1
Produtos Metalúrgicos 42,724 64,142 50,1
Ceras vegetais 24,889 34,513 38,7
  

                                            
1 Produzido pelo INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE), 
utilizando dados da Secretaria do Comércio Exterior (SECEX)/MDIC. 
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Anos 
2006 2007 Produtos 

US$ Milhões/FOB US$ Milhões/FOB 

Variação 
percentual 

% 

Lagosta 37,620
(9,505)

33,113 
( 758) 

-12
(-22,3)

Camarão 51,243 17,424 -66,0
Nota: Valores entre parênteses, são referentes a tonelada exportada. 
Fonte: Secretaria do Comércio Exterior (SECEX)/MDIC & Instituto de Pesquisa e Estratégia 
Econômica do Ceará (IPECE). 

 

O setor lagosteiro também se destaca na economia cearense em termos 

de geração de emprego. Estima-se que em todo o estado do Ceará, 

aproximadamente 60 mil pessoas dependem direta e indiretamente da pesca 

artesanal, na qual a lagosta está inserida. O Estado conta com 15 mil pescadores 

em 105 comunidades pesqueiras, onde as principais em relação à pesca da lagosta 

são: Acaraú, Itarema e Icapui.  

 

Apesar da importância da exportação de lagosta para a economia 

cearense, existem poucos estudos na área econômica sobre o setor, principalmente 

em relação a fatores externos que afetam as exportações. É crucial para 

revitalização e expansão do setor, entender como essas relações se processam.  

 

Assim, este trabalho contribui para o entendimento deste setor através da 

análise econométrica do comportamento da exportação de lagosta do Ceará para o 

mercado norte americano, destino de aproximadamente 90% da lagosta exportada 

pelo Ceará. Empregando técnicas de cointegração e um modelo de correção de 

erros, esse estudo investiga como o volume de lagosta exportada pelo Ceará para 

os EUA se comporta diante de mudanças na renda e nos preços internacionais da 

lagosta do Ceará e de outras regiões. Os resultados do modelo indicaram que a 

quantidade de cauda de lagosta exportada do Ceará para os EUA é mais sensível a 

variações na renda do que no preço. 

 

Este trabalho apresenta, além desta introdução, mais cinco capítulos. O 

segundo capítulo descreve sucintamente a indústria lagosteira do Ceará, 

destacando seu principal mercado de destino, os EUA, além de algumas 

considerações sobre a regulação estatal do setor. O terceiro capítulo apresenta uma 
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revisão de literatura. Na sequência, o quarto capítulo destaca a metodologia, base 

de dados e os testes econométricos. O quinto capítulo expressa a análise dos 

resultados e, por último, no sexto capítulo são apresentadas as considerações finais. 
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2. INDÚSTRIA LAGOSTEIRA DO CEARÁ, MERCADO EXTERNO E REGULAÇÃO 
 

 

O Estado do Ceará tem se destacado como um grande produtor de 

lagosta desde o inicio da exploração em 1955, concentrando-se principalmente em 

áreas costeiras do município de Cascavel. Atualmente, segundo os dados do IBAMA 

relativos à produção pesqueira do Ceará em 2005, as cidades do Ceará onde mais 

se produz lagosta são: Acaraú com 651.2 toneladas/ano, seguida por Itarema, que 

produz 640 toneladas/ano, e por fim, Icapui que produz cerca de 318.9 

toneladas/ano.  

 

Fortaleza possui uma complexa rede de produção, processamento e 

exportação de lagosta, formada por 12 empresas que atuam no setor. A indústria 

cearense tem se modificado ao longo do tempo, evoluindo para se tornar 

principalmente uma indústria de processamento e exportação. 

 

Os Estados Unidos e o Canadá são os maiores produtores de lagosta do 

mundo. Mesmo assim, o consumo americano é muito elevado, o que faz dos 

Estados Unidos o maior mercado importador da lagosta brasileira e 

consequentemente da lagosta cearense. 

 

Os Estados Unidos são, de fato, o mercado mais importante para a 

exportação de lagosta proveniente do Ceará ficando, historicamente, bastante 

distante dos demais, tais como: Japão e França, quanto à quantidade exportada e 

volume total de divisas que geram, como mostra a Tabela 2. A grande dependência 

das exportações brasileiras e cearenses de lagosta em relação ao mercado 

americano tem sido considerada um ponto de vulnerabilidade da indústria lagosteira, 

e deve ser estrategicamente reavaliada pelos órgãos governamentais de fomento do 

setor, dado que se houver algum desequilíbrio macroeconômico, tais como: 

diminuição da atividade econômica ou desemprego nesta economia, certamente isso 

irá afetar as exportações.  
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Tabela 2 – Exportação cearense de lagosta para EUA, Japão e França 

Ano 
Quantidade 

(Ton) 
US 

US$* US 
Quantidade 

(Ton) 
Japão 

US$* Japão 
Quantidade 

(Ton) 
França 

US$* 
França 

2000 1.117 29,451 40 1 9 248,640
2001 1.372 34,108 - - - -
2002 1.268 37,390 63 1 - -
2003 1.177 30,312 - - - -
2004 1.249 38,700 - - - -
2005 1.287 42,601 - - - -
2006 848 34,315 - - - 344,176
2007 635 28,357 - - - 384,232

Nota: * Valores em US$ Milhões/FOB 
Código NCM 03061100     
Descrição NCM Lagostas (Palinurus,Panulirus e Jasus) congeladas 
Código NCM 03061190     
Descrição NCM outras lagostas,congeladas, exceto as inteiras 

Fonte: Elaboração própria com  base em dados do MDIC/ALICEWEB. 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/  

 

A Tabela 3, evidencia a quantidade e o valor gerado pela exportação de 

lagosta do Ceará para os EUA, entre os anos de 2000 a 2007. Note, entretanto, na 

Tabela 3, que a lagosta cearense vem perdendo mercado nos EUA em relação a 

lagosta exportada pelo resto do mundo. Parte desta diminuição pode ser explicada 

devido à baixa qualidade do produto em relação aos seus concorrentes diretos 

(Nicarágua, Bahamas e Austrália) no mercado americano. O mercado externo como 

um todo é muito exigente em relação à qualidade do produto. O fato do baixo uso de 

tecnologia no processo produtivo da lagosta no Brasil tem-se configurado um 

entrave à expansão das exportações de lagostas provenientes do Brasil. Neste 

aspecto, a tecnologia e a qualidade dos produtos de países exportadores de lagosta 

como a Austrália e Cuba, são muito superiores aos produtos brasileiros.  

 
Tabela 3 – Quantidade e valor exportado de lagosta do Ceará e do Resto do Mundo para os EUA  

Ano Quantidade 
CE (Ton) 

Variação 
Quant. 

CE 
US$* 

Variação 
US$ 

Quantidade 
RM (Ton) 

Variação 
Quant. 

RM 
US$* 

Variação 
US$ 

2000  1.117    29,451          13.103   342,862  
2001  1.372 23%  34,108 16%       10.465 -20% 287,259 -16%
2002  1.268 -8% 37,390 10%         11.871 13% 340,013 18%
2003  1.177 -7% 30,312 -19%         12.993 9% 357,682 5%
2004  1.249 6%  38,700 28%     13.267 2% 366,178 2%
2005  1.287 3% 42,601 10%         11.943 -10% 350,755 -4%
2006     848 -34% 34,315 -19%        11.892 0% 347,736 -1%
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Ano Quantidade 
CE (Ton) 

Variação 
Quant. 

CE 
US$* 

Variação 
US$ 

Quantidade 
RM (Ton) 

Variação 
Quant. 

RM 
US$* 

Variação 
US$ 

2007     635 -25% 28,357 -17%         12.422 4% 370,407 7%
Nota: * Valores em US$ Milhões/FOB 
Código NCM 03061100     
Descrição NCM Lagostas (Palinurus,Panulirus E Jasus) congeladas 
Código NCM 03061190     
Descrição NCM outras lagostas,congeladas, exceto as inteiras 

Fonte: Elaboração própria com  base em dados do MDIC/ALICEWEB. 
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/  

 

A questão da qualidade da lagosta brasileira pode ser analisada, por 

exemplo, de acordo com a forma de captura e processamento. A pesca da lagosta 

brasileira e mais especificamente da lagosta cearense é feita com embarcações com 

propulsão a vela e lanchas motorizadas na sua grande maioria. Algumas delas 

passam mais de dez dias no mar estocando lagosta em depósitos com gelo, o que 

ao longo desse período reduz a qualidade do produto. Segundo relatórios Lobster 

Market Report (2000 e 2007) produzidos pela ONU/FAO, a Austrália, está ganhando 

espaço no mercado americano  dada a qualidade do seu produto, que em geral é 

trazido vivo dentro dos barcos e exportado vivo, garantindo quase que 100% do 

aproveitamento do crustáceo e maior qualidade em termos de sabor e aspecto 

visual.  

 

Analisando alguns relatórios Lobster Market Report, tem–se observado 

um recente declínio das importações de caudas de lagostas congeladas por parte do 

mercado americano. Tal medida vem prejudicando as exportações brasileiras para 

este mercado, dado que na sua grande maioria, as exportações brasileiras são 

realizadas nessa modalidade. 

 

Tais relatórios apontam uma tendência no mercado americano, que se 

intensificou a partir de 2005, de importar mais lagosta na modalidade viva, o que 

beneficia países como a Austrália e Nicarágua. Tanto o mercado americano quanto 

o mercado mundial, caminham na mesma direção, o que pode prejudicar a indústria 

brasileira e consequentemente a cearense caso não ocorra uma renovação 

tecnológica no setor.   

 

Além do aspecto tecnológico/qualidade acima citado, outro entrave em 
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relação à pesca da lagosta no Brasil que merece destaque é a questão da regulação 

do setor, onde as primeiras normas de cunho regulatório foram instituídas na década 

de 60. 

 

O principal meio de intervenção do Estado no setor é a proibição da 

pesca durante o período de defeso, normalmente de janeiro a abril, podendo ser 

prorrogado, como aconteceu em 2008, onde o defeso da lagosta foi prolongado até 

maio. A Tabela 4 mostra o número de apreensões e a quantidade apreendida pelo 

IBAMA no período de 2000 a 2007.  

 
Tabela 4 – Número de apreensões e a quantidade apreendida pelo IBAMA no período de 2000 a 
2007 no Estado do Ceará 

ANO Nº DE APREENSÕES QUANTIDADES APREENDIDAS (KG) 
2000 30 1318,24
2001 18 956,15
2002 23 2041,41
2003 21 658,35
2004 32 5751,51
2005 27 2570,95
2006 23 2022,44

Fonte: IBAMA/CE 
 

O objetivo da fiscalização é preservar a exploração econômica 

sustentável do recurso natural, pois a espécie não vai ser completamente 

exterminada, o que pode acontecer devido à pesca predatória e irregular é que a 

quantidade de lagosta a ser pescada se torne tão pequena que inviabilize a 

exploração econômica da mesma. 

 

No entanto, a fiscalização realizada pelo IBAMA tem se mostrado 

insuficiente para deter a pesca predatória e irregular da lagosta. A captura do 

crustáceo é realizada de forma irregular utilizando, principalmente, compressores de 

ar para pesca de mergulho, atividade extremamente danosa para a saúde do 

pescador e para o meio ambiente. Mas, essa questão é bem mais profunda do que a 

simples discussão sobre fiscalização e regulação, envolve um debate sobre a 

sustentabilidade do setor. Só existe pesca predatória e ilegal porque existe 

demanda, este fato fica evidenciado nos dados da Tabela 04, onde quase 6 

toneladas de lagosta foram apreendidas no ano de 2004, se não existisse demanda 
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por lagosta pescada de forma irregular, não existiria uma apreensão de tão grande 

vulto.   

 

A intervenção estatal também mostra-se deficitária em relação ao controle 

do esforço de pesca, pois a concessão de licença de pesca para barcos é feita de 

forma pouco eficiente, e também, não se tem um controle efetivo e confiável do 

número de “armadilhas” utilizadas na pesca da lagosta. Tudo isso implica 

dificuldades no momento em que se deseja controlar o esforço de pesca.  

 

.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA  
 
 

Este capítulo faz referência a alguns principais trabalhos realizados para 

explorar os fatores explicativos da exportação de lagosta no Ceará e produtores 

internacionais, tais como Teixeira (1992), Jaffry et. al. (1999), Bose & Galvan (2003) 

e Wessells & Wilen (2007). Dentre estes estudos, os fatores comumente estudados 

que afetam a exportação de lagosta são preços praticados no mercado 

internacional, preços de outros mariscos considerados como substitutos, renda dos 

países importadores, sazonalidade, taxa de câmbio e da capacidade produtiva local. 

Ademais, apresentam-se também as técnicas econométricas utilizadas por estes 

trabalhos para explorar tais fatores. 

 

No trabalho de Bose & Galvan (2003), foi investigado o comportamento 

da exportação de lagostas vivas da Nova Zelândia (NZ) para o Japão durante o 

período de 1989-1998, com observações trimestrais, analisando a demanda 

japonesa de lagosta proveniente da Nova Zelândia, dando uma ênfase maior aos 

aspectos sazonais e à regulação do setor. Os autores consideram como fatores 

potenciais os preços no mercado interno e externo, a capacidade produtiva, as 

sazonalidades estocástica e determinística, introdução de barreiras comerciais e 

mudanças no gerenciamento das decisões reguladoras que foram levadas em 

consideração para a construção da função oferta de exportação. Os resultados 

apontam a influência da oferta defasada, da capacidade produtiva, da sazonalidade 

e da tendência no comportamento das exportações de lagosta para o mercado 

japonês. 

 

Também em relação à oferta e demanda externa por lagosta, é possível 

destacar o trabalho de Jaffry et al. (1999), onde foi estimada a elasticidade-preço e 

elasticidade-preço cruzada e o mecanismo de flexibilidade avaliando três espécies 

de produtos do mar (robalo, lagosta, linguado) desembarcadas no Reino Unido. Os 

resultados são obtidos pelo emprego do modelo de correção de erros (VEC), haja 

vista que as variáveis são não estacionárias. A metodologia de Johansen foi 

empregada para obter as relações de longo prazo entre os preços dos peixes e nos 
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desembarques mensais. Os resultados do modelo indicam a presença de ao menos 

quatro vetores de cointegração e uma única relação de longo prazo entre as 

variáveis. Já os resultados da pesquisa, indicam que os consumidores britânicos 

estão dispostos a pagar um preço maior pelo marisco, no caso, a lagosta. 

 

Na última década, alguns estudos sobre a oferta e a demanda externa por 

lagosta e outros produtos vêm utilizando metodologias semelhantes a que foi 

utilizada no estudo do Jaffry et al. (1999), destacando estudos de Wessells e Wilen 

(2007) que examinaram os padrões de consumo de salmão considerando duas 

regiões do Japão, utilizando um modelo econométrico com dois sistemas de 

equações de demanda, os quais apresentam estimativas agregadas da demanda de 

salmão fresco e salgado, considerando os efeitos da sazonalidade, localização 

regional, e os preços dos outros produtos. Os resultados sugerem que a 

sazonalidade tem um papel significativo na procura de marisco, especialmente 

salmão fresco e salgado. Além disso, estes efeitos sazonais não são 

necessariamente os mesmos entre as regiões do Japão, haja vista que o Salmão 

concorre com diversos produtos (mariscos) durante diferentes períodos do ano, e 

uma grande variedade de fatores devem ser considerados para analisar o mercado 

japonês de salmão fresco. 

 

No intuito de investigar alguns fatores que influenciam a oferta e a 

demanda externa por lagosta brasileira, Teixeira (1992) utilizou-se de aspectos 

metodológicos utilizados no trabalho de Parente (1990), que citou Goldstein & Khan 

(1978) e Piti (1976) com o intuito de analisar os parâmetros estruturais da equação 

de oferta e de demanda externa por lagosta, bem como o comportamento dos 

preços entre o Brasil e os demais concorrentes. Para isso, foram consideradas duas 

hipóteses em relação ao mercado, equilíbrio e desequilíbrio. Dessa forma, as 

equações de demanda e oferta da lagosta brasileira no mercado externo foram 

especificadas na forma bilogarítma e ainda foi realizada previsão para a demanda 

por lagosta para anos de 1991 a 2000. Todo esse processo foi baseado em estudos 

do comportamento da estrutura do comércio exterior de alguns produtos; esta forma 

tem sido bastante aplicada em estudos desta natureza, observando-se ajustes 

satisfatórios. 
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Das análises feitas, Teixeira (1992) concluiu que os fatores que interferem 

na estrutura de oferta e demanda no mercado externo de lagosta são: a 

incapacidade de formar estoques, o declínio na produtividade e a perda na 

competitividade, tendo em vista a qualidade inferior da nossa lagosta em relação à 

dos principais competidores.   
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4. METODOLOGIA 
 
 

A análise econométrica da exportação de lagosta do Ceará para os 

Estados Unidos emprega a metodologia desenvolvida por Sims (1980). Tal 

metodologia utiliza-se de modelos com vetores auto-regressivos (VAR) em uma 

estrutura dinâmica com todas as variáveis endógenas, e ainda, permite explorar a 

relação de equilíbrio de longo prazo. 

 

Inicialmente é necessário verificar a ordem de integração das variáveis, 

caso contrário, pode-se estar diante de um problema de má especificação do 

modelo ou de regressão espúria. A ordem de integração das variáveis é testada com 

o teste de raiz unitária, nesta pesquisa utilizar-se-á o teste desenvolvido por Dickey 

e Fuller conhecido como Dickey-Fuller Aumentado (DFA). Dependendo da ordem de 

integração das variáveis, o modelo VAR assume uma especificação adequada para 

o caso. Se as variáveis são integradas de 1ª ordem, por exemplo, pode-se ter uma 

relação de cointegração entre as variáveis. Sendo assim, é preciso verificar se existe 

uma relação de equilíbrio de longo prazo (cointegração) que dê suporte ao modelo. 

 

Havendo cointegração entre as séries, pode-se estimar um modelo de 

correção de erros que verifica, entre outras coisas, o ajustamento das variáveis 

endógenas para corrigir desvios em relação ao equilíbrio de longo prazo. 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar a base de dados e a 

metodologia econométrica utilizadas para explorar os fatores determinantes da 

exportação de lagosta do Ceará para os EUA.  

 

Desse modo, o referido capítulo está dividido em duas seções, a primeira 

versa sobre o modelo econométrico e a base de dados a ser utilizada para viabilizar 

a pesquisa, incluindo as fontes, períodos e proxy utilizadas, bem como uma análise 

descritiva das variáveis. E, em conformidade com a disponibilidade dos dados, série 

temporal, a metodologia econométrica contempla os seguintes testes: raiz unitária, 

cointegração e modelo de correção de erros. 
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4.1 Modelo Econométrico e Base de Dados 
 

Devido ao restrito conjunto de informações sobre o setor lagosteiro no 

Ceará, o modelo econométrico utilizado nesse estudo é uma versão simplificada da 

função de exportação de lagosta no estado, onde a quantidade exportada desse 

crustáceo é função da renda dos EUA da razão entre os preços praticados pelo 

Ceará e o resto do mundo. Sendo assim, o modelo econométrico é representado 

por: 

 

  tttt YRX εβββ +++= 210                                              (1) 

 

Onde tX  é a quantidade de lagosta cearense exportada para os EUA, tR  é razão de 

preços, e tY  é a renda dos norte americanos. 210 , βββ e  são os parâmetros a 

serem estimados, e tε  é o termo de erro aleatório. Cabe ressaltar que será tomado o 

logaritmo neperiano de todas as variáveis para que os coeficientes do modelo 

econométrico sejam interpretados como elasticidades.  

 

Neste sentido, espera-se que um aumento na renda dos norte 

americanos, aqui representada pelo PIB, implicará em um aumento na quantidade 

de lagosta exportada pelo Ceará para os EUA, e ainda, um aumento na razão entre 

o preço pago pelos EUA pela lagosta cearense e o preço pago pela lagosta 

exportada pelo resto do mundo. Desta forma, ocorrerá uma diminuição na 

quantidade exportada pelo Ceará. 

 

Para estimar a equação (1), utilizar-se-á de informações trimestrais2 

relativos ao período de 2000 a 2007, as quais serão coletadas de forma secundária. 

A Tabela 5 reporta as variáveis utilizadas, bem como sua descrição e fonte.  

 
Tabela 5 – Descrição das variáveis  

Variável Descrição Unidade  Fonte 
X Quantidade de lagosta exportada do CE para os 

EUA Kg ALICEWEB 

                                            
2 A utilização de dados trimestrais se justifica devido a minimizar o efeito sazonal das respectivas 
séries.  
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Variável Descrição Unidade  Fonte 
Y Produto Interno Bruto dos EUA US$ FED (São Francisco)  
R Razão entre preço que os EUA pagam pela lagosta 

CE e o preço que os EUA pagam pela lagosta do 
Resto do Mundo 

US$ ALICEWEB e NOA 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
 

A Tabela 6 apresenta uma síntese das exportações de lagosta cearense, 

da renda americana e da razão entre preços da lagosta cearense e o preço do resto 

do mundo, compreendendo o período de 2000 a 2007, bem como a taxa de 

crescimento das respectivas variáveis. 

 

De acordo com a Tabela 6, é possível perceber que a exportação de 

lagosta cearense para os EUA vem diminuindo ao longo do tempo, por sua vez, a 

razão entre os preços tem aumentando e isto pode estar comprometendo as 

exportações.3 Note ainda que, durante o período em análise, a renda dos norte 

americanos tem aumentado em média mais de 2% ao ano. 

 

Ainda de acordo com referida tabela, cabe destacar as taxas negativas 

em relação a exportação do crustáceo para os EUA, durante os anos de 2003, 2006 

e 2007; em contra-partida, a razão entre os preços cresceram 6.94, 20.76 e 6.83, 

respectivamente. 

 

A partir dessa análise descritiva, pode-se inferir de uma maneira geral que 

a exportação de lagosta cearense para os EUA vem sofrendo uma retração, por 

outro lado, a razão entre os preços vem aumentando. Isso serve como um indicativo 

que o pescado cearense é pouco competitivo comparado aos demais produtores 

mundiais.  

 
Tabela 6 – Taxa de crescimento das variáveis  

Ano X Taxa de 
crescimento % Y Taxa de 

crescimento % R Taxa de 
crescimento % 

2000 1218386 - 39267.8 - 3.994425 -
2001 1397410 14.69 39562.6 0.75 3.66516 -8.24
2002 1424436 1.93 40195.4 1.59 3.517158 -4.04
2003 1206245 -15.32 41204.4 2.51 3.76114 6.94

                                            
3 Uma sugestão de trabalho futuro seria investigar os motivos que tem levado ao aumento na razão 
entre os preços do crustáceo cearense em relação ao resto do mundo.  
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Ano X Taxa de 
crescimento % Y Taxa de 

crescimento % R Taxa de 
crescimento % 

2004 1229976 1.97 42702.9 3.64 4.365957 16.08
2005 1365462 11.02 44014 3.07 4.511246 3.33
2006 863362.2 -36.77 45277.6 2.87 5.447635 20.76
2007 821805.9 -4.81 46267.3 2.19 5.819465 6.83

Fonte: Elaborada pelo autor. 
  

A partir dessa apresentação, se faz necessário agora, descrever a 

metodologia econometrica que será emprega para estimar o modelo proposto. 

 
4.2 Metodologia Econométrica 

 

Estudos que se utilizam de informações temporais, podem resultar em 

regressões espúrias caso as séries não sejam estacionárias. E isto pode resultar em 

estatísticas de teste e preditores não confiáveis; para evitar esse tipo de resultado 

faz-se necessária a realização do teste de raiz unitária para verificar a 

estacionariedade das séries utilizadas na pesquisa. E para isso, será empregado o 

teste de raiz unitária desenvolvido por Dickey & Fuller (1979), conhecido como 

Dickey-Fuller Aumentado, doravante DFA. Tal teste utiliza a seguinte regressão 

auxiliar: 

 

 tjt

p

j
jtt uytyy +∆++=∆ −

−

=
− ∑

1

1

*
1 αβφ                                           (2) 

 

onde Y denota a variável dependente e ∆denota o operador de diferença 

).( 1−−=∆ ttt yyy  Os parâmetros a serem estimados são ., αβφ e  As estatísticas 

τττ µτ e  apresentadas por Dickey & Fuller (1981) correspondem ao teste t para 

a estimativa do coeficiente da variável 1−tY  da equação (2). Essas estatísticas são 

especificadas para um modelo que inclui uma constante e uma tendência ( ττ ), um 

modelo incluindo apenas constante ( µτ ) e um modelo sem constante e sem 

tendência (τ ). As hipóteses testadas nesses modelos correspondem a uma hipótese 

nula de que a série não é estacionária, 0:0: 10 <= φφ HversusH ; ou seja, a 

hipótese nula é a presença de raiz unitária e é baseado na análise da estatística – t 
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(com distribuição não padrão) do coeficiente φ , o qual é estimado por Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO). 

 

Sendo assim, para identificar a ordem de integração das séries adotar-se-

á o seguinte procedimento: i) aplicar o teste DFA para tY ; ii) se não for estacionária, 

aplicar para tY∆ ; iii) se não estacionária aplicar para tY2∆ , até identificar a ordem de 

integração da série. A partir do resultado apresentado pelo teste DFA, o qual verifica 

a ordem de integração das séries, caso as séries forem integradas de mesma 

ordem, o próximo passo será testar a existência de cointegração entre elas. 

 

A interpretação econômica da cointegração é que se duas (ou mais) 

variáveis possuem uma relação de equilíbrio de longo prazo, então, mesmo que as 

séries possam conter tendências estocásticas (isto é, serem não estacionárias), elas 

irão mover-se juntas no tempo de forma estável; ou seja, os desvios dessa relação 

de longo prazo são corrigidos ao longo do tempo. Em suma, o conceito de 

cointegração indica a existência de um equilíbrio de longo prazo, para o qual o 

sistema econômico converge no tempo. 

  

Para verificar se existe uma relação (ou relações) de longo prazo entre as 

variáveis X, R e Y serão aplicados os testes do Traço e do Máximo Autovalor de 

Johansen & Juselius (1991).4 Ambos os testes têm, como hipótese nula, a não 

existência de vetores cointegrantes, em contrapartida, a hipótese alternativa versa 

sobre a existência de ao menos um vetor de cointegração. 

 

E se houver cointegração entre as séries, se faz necessário estimar um 

modelo de correção de erros que verifica, entre outras coisas, a velocidade de 

ajustamento dos desvios em relação ao equilíbrio de longo prazo.  

 

A utilização de Modelo de Correção de Erros, doravante MCE, se justifica 

pelo fato das séries serem não-estacionárias e existir ao menos um vetor 

cointegrante que dê suporte à relação de equilíbrio entre as variáveis. O MCE pode 

                                            
4 Os testes apresentam as mesmas hipóteses nula e alternativa. 
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ser considerado como uma generalização do modelo de ajustamento parcial, e 

ainda, permite estimar as elasticidades (efeitos) de curto e longo prazo.  

 

De acordo com o procedimento proposto por Engle & Granger (1987), 

para estimar o vetor de cointegração é necessário estimar o MCE, o qual possui a 

seguinte forma: 

 

∑ ∑∑
= =

−−
=

−− +∆+∆+∆+=∆
1

1

3

0
143

2

0
210

n

j

n

j
tjtj

n

j
jtjjtt ECcYcRcXccX                     (3) 

 

sendo ic  os parâmetros estimados, 1−tEC  é o termo de correção de erro defasado 

em um período, onde 1211011 −−−− −−−= tttt YRXEC βββ . 

 

No contexto da equação (3) a dinâmica de curto prazo é influenciada 

pelos desvios em relação ao equilíbrio de longo prazo, sendo estimada por MQO, 

ressaltando que a dinâmica de longo prazo é capturada pela introdução dos termos 

de correção de erros defasado oriunda da estimação dos vetores de cointegração. 

 

Diante dessa descrição, o próximo capítulo irá apresentar os resultados 

dos testes de raiz unitária, cointegração e o MCE que serão a base do exercício 

empírico utilizado pela pesquisa para explorar alguns fatores determinantes da 

exportação de lagosta do Ceará para os Estados Unidos.  
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

 

Este capítulo apresenta os resultados dos testes econométricos (raiz 

unitária, cointegração e o MCE), e ainda, faz as devidas análises em relação ao 

modelo estimado.  

 

Para que sejam mais bem explorados os resultados, este capítulo está 

dividido em três seções, as quais têm por finalidade apresentar os resultados para 

os testes de raiz unitária e cointegração, e ainda, o Modelo de Correção Erros, bem 

como a discussão dos resultados dos respectivos testes. 

 
5.1 Teste de Raiz Unitária  

 

O procedimento para identificar a ordem de integração de cada série 

emprega o teste de raiz unitária conhecido como DFA. Na especificação da equação 

de regressão do teste, o número de defasagens é selecionado pelo critério de 

Informação de Schwarz (SIC), a partir de um número máximo fixado em 7 (sete) 

defasagens. A inclusão da constante e/ou tendência nas regressões é determinada 

pelo teste t. A Tabela 7 reporta o resultado do teste DFA para as variáveis em 

análise. 

 
Tabela 7 – Resultado do Teste de Raiz Unitária - DFA 

Variáveis Ordem de 
integração 

Estatistica Dickey & 
Fuller Estatística – t Valores Críticos 

(5%) 
X I(1) 

µτ  -2.3144 -2.9604

R I(1) 
ττ  -2.87780 -3.5629

Y I(1) 
ττ  -1.6994 -3.5629

Fonte: Resultados da pesquisa.  
 

Conforme a Tabela 7 verifica-se que a hipótese nula de raiz unitária não 

pode ser rejeitada ao nível de 5% de significância para todas as variáveis em nível, 

no entanto, rejeita-se a hipótese nula em primeira diferença para todas elas. Logo, 

as variáveis são integradas de ordem 1. Sendo assim, é possível que exista uma 

relação de longo prazo entre as variáveis. Essa relação será testada pelo teste de 
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cointegração a ser apresentado na próxima subseção.  

 
5.2 Teste de Cointegração  

 

Como o teste DFA sugeriu que as séries são integradas de primeira 

ordem, se faz pertinente a aplicação do teste de cointegração para averiguar a 

existência de ao menos uma possível relação de longo prazo entre as variáveis.  

 

De acordo com os resultados dos testes de cointegração do Traço e do 

Máximo Autovalor propostos por Johansen (1988 e 1991), apresentados na Tabela 

8, foi detectada a existência de ao menos um vetor cointegrante entre as 

exportações de lagostas do Ceará para os EUA, a razão entre o preço pago pelos 

EUA as exportações do Ceará e do Resto do Mundo, e a Renda dos EUA. 

 

O próximo passo consiste na estimação do vetor cointegrante e do MCE, 

os quais serão estimados pelo método de MQO, e apresentados na próxima seção. 

 
Tabela 8 – Resultado dos Testes de Cointegração: Teste do Traço e do Máximo Autovalor 

Teste do Traço 
Hipótese Nula 

(nº de vetores cointegrantres) Autovalor Estatística do 
Traço 

Valor Crítico 
5% Valor-p** 

0* 0.5188 31.2223 24.2759 0.0057
Ao menos 1 0.2334 8.5481 12.3209 0.1972
Ao menos 2 0.0099 0.3075 4.1299 0.6409

Teste do Maximo Autovalor 
Hipótese Nula 

(nº de vetores cointegrantres) Autovalor Estatística 
Máximo Autovalor 

Valor Crítico 
5% Valor-p** 

0* 0.5188 22.6743 17.7973 0.0085
Ao menos 1 0.2334 8.2406 11.2248 0.1596
Ao menos 2 0.0099 0.3075 4.1299 0.6409

Nota: (*) Denota a rejeição da hipótese nula ao nível de 5% de significância. (**) MacKinnon-Haug-
Michelis (1999) 
Fonte: resultados da pesquisa. 

 
5.3 Modelo de Correção de Erros 

 

A partir dos resultados dos testes de cointegração (Traço e do Máximo 

Autovalor) disponibilizados na seção anterior, os quais indicaram a presença de ao 

menos um vetor cointegrante, se faz necessário estimar tal vetor para que a partir 
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dele se obtenha o Modelo de Correção de Erros (MCE).  

 

O vetor de cointegração entre as variáveis do modelo é descrito pela 

equação:5  

 

  
)53.0()63.1(

48,267.4 ttt RYX −=
                                       (4) 

 

Analisando os coeficientes do vetor cointegrante, pode-se dizer que todas 

as elasticidades são estatisticamente significantes e os sinais obtidos estão de 

acordo com o esperado; ou seja, se Y aumenta a X aumenta e se R aumenta X 

diminui. De acordo com a estimativa da elasticidade renda das exportações 

cearenses para os EUA, a lagosta pode ser considerada um bem de luxo, haja vista 

que o aumento no consumo é mais que proporcional ao aumento da renda. 

Quantitativamente, para um aumento de 1% na renda americana, as exportações de 

lagosta aumentam em 4,7%. 

 

A elasticidade preço das exportações de lagosta também é elástica, visto 

que, um aumento de 1% na razão entre preço que os EUA pagam pela lagosta do 

CE e o preço que os EUA pagam pela lagosta do Resto do Mundo, gera uma 

diminuição de 2,5% na quantidade de lagosta exportada do CE para os EUA. 

 

Após estimar o vetor cointegrante, obtemos o MCE,6 o qual estimado é 

representado pela equação:7  

 

)16.0()03.5()06.5()07.5()06.5(
39,0410,12309,12210,12113,12 1−−−−−−=∆ tttttt ECDDDDX

 

 

O coeficiente de 1−tEC  do MCE é estatisticamente significante, isto sugere 

que, após um determinado choque, o sistema se ajusta para o equilíbrio de longo 

                                            
5 Os números entre parênteses, abaixo dos coeficientes são os respectivos erros-padrão. 
6 E para isso, é preciso determinar a quantidade de defasagens (lags) que irão compor o MCE, as 
quais são escolhidas através da minimização do critério de Schwarz (SC). 
7 O valor entre parênteses reportam os erros-padrão.  
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prazo. Sendo assim, o valor estimado de (-0.39), significa que aproximadamente 

39% do desequilíbrio de curto prazo em relação à trajetória de longo prazo da 

exportação de lagosta do CE para os EUA são corrigidos trimestralmente. 

 

A Tabela 9 reporta o MCE estimado. E assim como no vetor cointegrante, 

os parâmetros são estatisticamente significantes. 

 
Tabela 9 – Vetor cointegrante, exportação de lagosta do CE para os EUA  

Variável Dependente: X 
Variável Coeficiente Erro-padrão Estatística – t 

D1 -12.1295 5.0609 -2.3967
D2 -12.1016  5.0693 -2.3873
D3 -12.0879  5.0598 -2.3890
D4 -12.1001  5.0268 -2.4071
ECt-1 -0.3937  0.1647 -2.3899

Fonte: Resultados da pesquisa 
 

De uma maneira geral, pode-se inferir que tanto o vetor cointegrante 

quanto o MCE, são satisfatórios para explicar a relação de curto e longo prazo entre 

a exportação de lagosta, a razão entre os preços praticados, e o PIB americano. 

 

Diante disso, reservamos o próximo capítulo para tecer as considerações 

finais da pesquisa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

No período de 2006 a 2007, a exportação de lagosta do Ceará reduziu 

cerca de 12% no que diz respeito ao valor exportado em dólares e 22% em relação 

à quantidade exportada. Mesmo assim, a lagosta ainda configura-se como um dos 

principais produtos de exportação do Estado, estando mais precisamente em oitavo 

lugar no ano de 2007. O setor lagosteiro também se destaca na economia cearense 

em termos de geração de emprego, estima-se que em todo estado do Ceará, 

aproximadamente 60 mil pessoas dependem direta e indiretamente da pesca 

artesanal, na qual a lagosta está inserida. 

 

Este trabalho contribui para o entendimento deste setor por meio de 

análise econométrica em relação ao comportamento da exportação de lagosta 

congelada do Ceará para o mercado norte americano, destino de aproximadamente 

90% da lagosta exportada pelo Estado.  

 

As elasticidades preço e renda estimadas para a exportação de lagosta 

do Ceará são estatisticamente significantes e seus sinais estão de acordo com o 

esperado. Em relação à elasticidade renda, um aumento de 1%, na renda americana 

aumenta a exportação de lagosta do CE para os EUA, no longo prazo, em torno de 

4,7%. Nestes termos, a lagosta pode ser considerada um bem de luxo nesse 

mercado, haja vista que o aumento na quantidade demandada é mais que 

proporcional ao aumento da renda. No tocante a elasticidade preço, um aumento de 

1% na razão entre preço que os EUA pagam pela lagosta do CE e o preço que os 

EUA pagam pela lagosta de outros países, gera uma diminuição de 2,5% na 

quantidade de lagosta exportada do CE para os EUA. Este resultado sugere que a 

exportação de lagosta do Ceará também é elástica com respeito ao preço. 

 

Pela magnitude dos coeficientes estimados observa-se que a exportação 

de lagosta é bem mais sensível a mudanças na renda do que mudanças no preço. 

Dado que o destino destas exportações é bastante concentrado no mercado norte 

americano, se faz necessário diminuir esta dependência, pois caso ocorra uma 
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diminuição da renda dos EUA, certamente isto irá interferir diretamente na 

quantidade exportada de lagosta do Ceará para os EUA. Ou seja, este resultado 

serve como indicador da necessidade de abertura de novos mercados importadores 

para diminuir esta dependência.  

 

A razão entre os preços da lagosta cearense e o praticado pelo resto do 

mundo é crescente, o que torna o produto cearense menos competitivo devido à 

baixa tecnologia empregada no processo produtivo, uma vez que pesca cearense 

ocorre de maneira artesanal. Diante disso, o setor lagosteiro cearense necessita de 

inovações tecnológicas com a finalidade de aumentar a produtividade para diminuir 

os custos de produção, o que a tornaria mais competitiva no mercado norte 

americano em relação à lagosta proveniente do resto do mundo. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A – Tabela 10  
 
Tabela 10 – Teste de Cointegração  
Sample (adjusted): 2000:2 2007:4 
Included observations: 31 after adjustments 
Trend assumption: No deterministic trend 
Series: X R Y  
Exogenous series: D1 D2 D3 D4  
Warning: Critical values assume no exogenous series 
Lags interval (in first differences): No lags 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized 
No. of CE(s) Eigenvalue Trace 

Statistic 
0.05 

Critical Value Prob.** 

None *  0.518779  31.22238  24.27596  0.0057
At most 1  0.233428  8.548099  12.32090  0.1972
At most 2  0.009869  0.307464  4.129906  0.6409

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized 
No. of CE(s) Eigenvalue Max-Eigen 

Statistic 
0.05 

Critical Value Prob.** 

None *  0.518779  22.67428  17.79730  0.0085
At most 1  0.233428  8.240636  11.22480  0.1596
At most 2  0.009869  0.307464  4.129906  0.6409

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values 
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

X R Y   
-4.053252 -10.04755  18.92995   
-2.968193  5.400204 -29.21528   
 0.628620 -4.011603 -3.439897   

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):  
D(X)  0.097122  0.084048 -0.006224  
D(R)  0.048379 -0.023769  0.000890  
D(Y)  0.000241 -0.000903 -0.000397  

1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  170.7111  
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

X R Y   
 1.000000  2.478886 -4.670313   

 (0.52522)  (1.62857)   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

D(X) -0.393660    
  (0.16471)    

D(R) -0.196090    
  (0.05433)    

D(Y) -0.000976    
  (0.00351)    
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2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  174.8314  
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 

X R Y   
 1.000000  0.000000  3.699689   

 (1.25675)   
 0.000000  1.000000 -3.376518   

 (0.52310)   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses) 

D(X) -0.643131 -0.521960   
  (0.18661)  (0.42370)   

D(R) -0.125540 -0.614442   
  (0.06314)  (0.14336)   

D(Y)  0.001705 -0.007296   
  (0.00426)  (0.00968)   

 Fonte: Resultados do Eviews 
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ANEXO B – Tabela 11  
 
Tabela 11 – Estimativas do Modelo de Correção de Erro 
 Sample (adjusted): 2000:2 2007:4 
 Included observations: 31 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

Cointegrating Eq:  CointEq1   
X(-1)  1.000000   

   
R(-1)  2.478886   

  (0.52522)   
 [ 4.71974]   
   

Y(-1) -4.670313   
  (1.62857)   
 [-2.86774]   

Error Correction: D(X) D(R) D(Y) 
CointEq1 -0.393660 -0.196090 -0.000976

  (0.16471)  (0.05433)  (0.00351)
 [-2.38995] [-3.60915] [-0.27761]
  

D1 -12.12949 -6.054398 -0.024740
  (5.06099)  (1.66938)  (0.10800)
 [-2.39666] [-3.62674] [-0.22908]
  

D2 -12.10155 -6.000832 -0.022089
  (5.06925)  (1.67210)  (0.10817)
 [-2.38725] [-3.58880] [-0.20420]
  

D3 -12.08789 -5.930712 -0.023265
  (5.05976)  (1.66897)  (0.10797)
 [-2.38903] [-3.55352] [-0.21548]
  

D4 -12.10013 -6.029732 -0.025770
  (5.02679)  (1.65810)  (0.10727)
 [-2.40713] [-3.63654] [-0.24025]

 R-squared  0.204496  0.535527  0.105841
 Adj. R-squared  0.082111  0.464069 -0.031722
 Sum sq. resids  1.331041  0.144820  0.000606
 S.E. equation  0.226261  0.074633  0.004828
 F-statistic  1.670920  7.494344  0.769399
 Log likelihood  4.807306  39.18976  124.0711
 Akaike AIC  0.012432 -2.205791 -7.682004
 Schwarz SC  0.243720 -1.974503 -7.450716
 Mean dependent -0.026764  0.013621  0.005995
 S.D. dependent  0.236164  0.101947  0.004753
 Determinant resid covariance (dof adj.)  5.61E-09  
 Determinant resid covariance  3.31E-09  
 Log likelihood  170.7111  
 Akaike information criterion -9.852329  
 Schwarz criterion -9.019691  
Fonte: Resultados do Eviews 


