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RESUMO 

Este estudo avalia políticas alternativas de estoques regula

dores de cacau como instrumentos de estabilização de preços no meE 

cado mundial , sob diferentes cenários , durante o período 1977-1996, 
através de um modelo economé!-.rico que determina produção, estoques, 

demanda e preços de equilíbrio. As simulações realizadas com o mo

delo determinam intervenções através de estoques reguladores (aqul 

sição ou venda) sob dois critérios alternativos: quando os preços 

de mercado diferem do preço indicador e quando situam-se fora de 

uma faixa em torno deste último (dentro da qual eles são permiti

dos variarem). Dois tipos de preço indicador são definidos: um fi

xo e outro representando urna média móvel trienal dos preços de roer 
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cado. Os·resultados do estudo mostram que o preço indicador e um 

fator importante na determinação da magnitude dos estoques de ca

cau acumulados durante o período. A política que combina um preço 

indicador de medias móveis com uma faixa de vinte por cento resul

ta na menor acumulação de estoques. O estudo também demonstra que 

a taxa de crescimento de renda nos países consumidores de cacau tem 

um impacto significativo na magnitude dos estoques acumulados. 

ABSTRACT 

This study evaluates alternative buffer stock policies for 

coeoa as an instrument to stabilize world market prices over the 

1977-96 period. An econometric madel that explains production, 

stocks, demand and equilibrium prices was used in the simulation 

of the alternative policy scenarios. The policy simulations perfoE 

med with the model determine a buffer stock intervention. (withdraw 

or sale) under two alternative criteria: when actual prices are 

different from target prices, and when they falI outside an esta

blisfled band of the target prices (within which they are allowed to 

vary). Two types of target prices were defined: a fixed one and a 

three-year moving average of actual prices. The results of the 

study show that the target price 1s an important factor in deter

mining the arnourlt of cocoa stocks accumulated during the 20-year 

period. The policy which combines a moving average target price 

with a twenty percent price range results i:n the minimum accumula

tion of cocoa stocks. The study also shows that the rate of growth 

of income in the importing countries has a significant impact on 

the ammount of cocoa stocks which are accumulated. 
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1. I NTRODUÇAQ 

É reconhecida a importância dos produtos agrícolas de export� 

ção para a economia dos países em desenvolvimento. Muitos destes 

países dependem de número extremamente reduzido de produtos agric� 

las para gerar receitas de exportação (divisas) necessárias à con

tinuidade do processo de desenvolvimento. Neste prisma, a instabi

lidade dos preços destes produtos têm sido componente crucial no 

delineamento de políticas econômicas de médio e longo prazo. Espe

cificamente, é importante para estes países assegurar níveis de 

preços estáveis e remuneradores. 

Entre os principais produtos agrícolas de exportação, o cacau 

apresenta duas características importantes. Primeiro as receitas 

de exportação de cacau são cruciais para países como Gana, repre

sentando mais de 60 por cento da receita de exportação total dagu� 

le país. Para a Costa do Marfim e Camarões, esta proporção situa

-se entre 20 e 25 por centro (IKORIE & BLANDFORD, 1979 ) .  No Brasi� 

o cacau é o quarto produto agrícola em ordem de importância na pa� 

ta de exportação, perdendo somente para café, soja e laranja. 

Em segundo lugar, a produção mundial de cacau é restrita a 

poucos países e, portanto, geograficamente concentrada. Desta for

ma, as flutuações climáticas tendem a afetar a oferta mundial de 

forma significativa. Por outro lado, a demanda mundial de cacau a

presenta baixa elasticidade-preço (LEE, 1980; MENEZES, 1984) . Em 

conjunto, flutuações de oferta e inelasticidade-preço da demanda, 

conferem ao cacau elevada instabilidade de preço no comércio inte� 

nacional. OKORIE & BLANDFORD (1979) estimaram flutuação anual de 

preços de cacau da ordem de 14,6% em torno da tendência para o pe

ríodo de 1950-76. Entre os produtos primários mais importantes no 
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comércio mundial, o cacau apresenta um dos mais elevados graus de 

instabilidade de preços, conforme se demonstra na Tabela 1. A va

riação média anual dos preços mundiais durante os anos 1955-81 foi 

da ordem de 25%, o que coloca o cacau como o segundo produto mais 

instável no comércio internacional. Esta instabilidade tem persis-

tido apesar de esforços para resolver o problema através de 

e consumidores I e 

nega

de ciações bilaterais entre países produtores 

ações unilaterais por parte da Aliança dos Países produtores de Ca 

cau. Como conseqüência, a receita cambial proveniente das exporta

ções de cacau tem flutuado amplamente, com sérias repercussões so

bre a estrutura de produção e consumo mundiais. Pelo lado da ofer

ta, há uma tendência em direção à excessiva expansão da capacidade 

produtiva, durante períodos de preços elevados causando, em perí� 

dos subseqüentes, declínio de preços e/ou acumulação de estoques. 

Além deste efeito, a ampla flutuação dos preços mundiais dificul

ta as decisões de investimento por parte dos produtores. Pelo la

do da demanda, flutuações de preços de cacau têm encorajado o de

senvolvimento de substitutos de amêndoa, tais como manteiga e pó 

de cacau, os quais têm apresentado preços mais estáveis 

1984) • 

{MENEZES, 

Entre os esforços para reduzir a instabilidade de preços no 

mercado mundial há o Programa Integrado de Commodities da UNCTAD, 

delineado para prevenir ou moderar estas flutuações, através de o

perações de estoques reguladores (buffer stocksl. Seu objetivo é 

estabilizar preços em nível aceitável pelos consumidores e capazde 

gerar retorno satisfatório aos produtores 1 . A determinação do ní

vel em que os preços são estabilizados (preço mínimo de interven

ção) tem constituído a mais difícil faceta das negociações entre 

produtores e consumidores. Teoricamente, este nível deve corres

ponder ao preço médio de equilíbrio de longo prazo, para que o ob

jetivo de estabilização das receitas de exportações não destrua os 

sinais de preços gerados no mercado (BROWN, 1975) . Existem, contu-

A sugestão de estabilizar os preços de cacau no mercado mundial gera a ques
tão da avaliação dos benefícios da estabilização de preços de produtos primã
rios. Veja VELLUTINI (1983). para uma discussão dos aspectos teóricos e empí� 
ricos deste tópico. 
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do, sugestões de se utilizar estoques reguladores como mecanismo de 

redistribuição de renda em favor de produtores, através de nívelde 

preços fixado acima da tendência de longo prazo. Da mesma form� um 

nível de preços abaixo desta tendência causa transferência de ren

da de produtores para consumidores. Observe-se, contudo, que, se o 

preço mínimo de intervenção é alto (primeiro caso), há acumulação 

excessiva de estoques, por parte da autoridade responsável pela m� 

nipulação dos estoques reguladores, com custos financeiros eleva

dos. Por outro lado, baixo preço mínimo de intervenção, causa uma 

rápida redução dos estoques. Desta forma, o preço mínimo de inter

venção, ou preço indicador (target pricel constitui um dos mais i� 

portantes instrumentos de política a ser manipulado pela autorida

de responsável pelos estoques reguladores. 

Tabela 

FLUTUAÇOES NOS PREÇOS DE PRODUTOS PRIMÁRIOS�/ 

Desvios da Média MóvelE.1 

AnualE.
/ Produto Variação Média 

3 anos 5 anos 

Açúcar 18,8 30,3 41,6 
Cacau 10,2 16,8 25,3 
Cobre 9,1 15,3 18,5 
Café 7,1 12,1 17 ,8 
Petróleo 6,3 9,4 17 ,7 
Arroz 7, O 14,1 16,6 
Borracha 7,9 12,1 16,3 
Juta 6,9 9,2 15,6 
Dendê 7,7 10,7 13,9 
Soj a 6,9 8,3 10,8 
Estanho 5,3 8,1 10,4 
Trigo 4,5 7,9 10,2 
Algodão 4,7 6,8 10,1 
Alum í n i o  2,4 4,6 6,2 

�I 
Valores reais de 1981. índices de flutuação calculados para o período de 
1955-81. 

bl 
A percentagem média dos desvios da média móvel é dada por: 

I [(P
t - P�) 1 P� ) / n x 100 

onde Pt = preço no ano t; Pt = a média móvel centrada no ano t; n 
observações da média móvel relevante. 

:::.
1 

Hédia das mudanças percentuai s  anuais exclusive do sinal. 

FONTE: \-1orld Bank, 1982. 

número 
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Este estudo avalia políticas alternativas de estoques regula

dores, em termos de liberacões e aquisições totais de cacau a se

rem exigidos no mercado mundial, sob diferentes cenários, duramE o 

período de 1977-96. As políticas a serem avaliadas estão relacio

nadas com nível e tipo de preço indicador específico. Basicamente, 

são usados na análise, dois tipos de preços indicadores: um fixo, 

acima da tendência de longo prazo, e um médio móvel. Para cada ti

po de preço indicador, duas políticas são analisadas. Numa, as au

toridades do buffer stock intervêm no mercado de forma d se alcan

çar exatamente o preço indicador; no outro! permite-se que os pre

ços reais anuais variem dentro de uma faixa, em torno do preço in

dicador. As autoridades adquirem ou colocam cacau no mercado, se o 

preço observado se situa fora da faixa. Estas políticas são então 

comparadas, com base no nível e no grau de estabilização de preços 

alcançados, assim como com base das compras líquidas totais exigi

das. Finalmente, um segundo objetivo desta pesquisa é analisar as 

inferências para as políticas acima descritas das mudanças em va

riáveis consideradas exógenas na análise, a saber: clima (variável 

estocástica) e taxa de crescimento da renda dos países consumido

res. 

2. MODELO ANALTTICO 

2. 1 Estrutura do Model o 

o modelo desenvolvido para análise do mercado de cacau é for

mado por um modelo econométrico de cinco equações comportamentais 

e de uma identidade de equilíbrio de mercado 2. Estas equações com

preendem três equações de demanda {para países desenvolvidos, em 

2 Esta formulação segue a estrutura básica sugerida por ADAMS & BEHR}�N (1975) 
para produtos agrícolas em geral. 
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desenvolvimento e de economia central planificada) , uma equação de 

oferta agregada e uma equação de estoques correntes. 

A equação de oferta agregada é formulada como sendo função do 

preço real defasado nove anos (para refletir o tempo de maturação 

do cacaueiro) , uma variável de tendência (para refletir efeitos de 

mudanças tecnológicas e de fatores institucionais) e duas variá-

veis binárias para levar em conta as condições climáticas excep-

cionais dos anos de 1965 e 1970-72. As equações de demanda são 

formuladas como função de preços reais correntes, renda real cor

rente e da demanda defasada de um período. A equação de estoques é 

formulada em termos de estoques correntes, determinados por esto

ques do período anterior e preço real corrente. Finalmente, a iden 

tidade de equilíbrio de mercado (para determinação dos preços de 

equilíbrio) iguala os níveis de produção corrente mais estoques do 

período anterior aos níveis de demanda global mais estoques corre� 

teso a modelo completo é apresentado a seguir, em forma implícita, 

juntamente com a definição das variáveis: 

QCt f, (PCt_9, Tt, D" D21 ( '1 

DCAt= f2 (PCt, YAt, DCAt_, 1 

DCLt= f3 (PCt, YLt, DCLt_1) 

DCCt = f4 (PCt, YCt, DCCt_ , 1 

SKCt= fS (PCt, SKCt_,1 

QCt = SKCt_1 
- DCAt + DCLt + DCCt 

+ SKCt 

Variáveis endógenas: 

QCt produção mundial de cacau, no anto t, expressa, em 103 

toneladas longas; 

PCt índice de preço de cacau, no anto t, deflacionado pelo 

deflator da aCDE (1963 = 100); 
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consumo de cacau, no ano t, nos países desenvolvidos, 

expresso, em 103 toneladas longas; 

consumo de cacau, no ano t, nos países em desenvolvi

mento, expresso, em 103 toneladas longas; 

consumo de cacau, no ano t, nos países de economia cen 

tral planificada, expresso, em 103 toneladas longas; e 

estoque mundial privado de cacau, ao final do ano t, 

expresso, em 103 toneladas longas. 

Variáveis exógenas: 

YAt índice do produto interno bruto dos países desensolvi

dos, no ano t, deflacionado pelo índice de preços dos 

países da OCDE; 

YLt índice do produto interno bruto dos países em desenvol 

vimento, no ano t, deflacionado pelo índice de preços 

dos países da OCDEi 

YCt índice do produto interno bruto dos países de economia 

central planificada, no ano t, deflacionado pelo índi

ce de preços dos países da aCDE; 

variável de tendência (1956 1 ) • 

D1 variável binária, com valor igual à unidade, no ano de 

1965, e igual a zero nos demais anos; e 

D2 variável binária, com valor igual à unidade no período 

de 1970-72, e igual a zero nos demais anos. 
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2.2. Estimação dos Parâmetros E;truturais 

o sistema descrito é composto de cinco equações e de uma iden 

tidade, as quais determinam seis variáveis endógenas de forma blo

co-recursiva. Isto porque a presença do preço real de cacau defasa 

do de nove anos, na equação de oferta agregada, torna esta equação 

independente do bloco de equações de demanda e de estoque, para e

feitos de estimação de parâmetros. Econometricamente, isto impli

ca que a equação de oferta pode ser estimada separadamente, pelo 

método de mínimos quadrados ordinários, isto é, os parâmetros est! 

mados desta forma são não-viesados e �ficientes, de um ponto de vis 

ta estatístico. Por outro lado, o bloco compreendido pelas equa

ções de demanda e de estoques, mais a identidade de equilíbrio de 

mercado, dada a interdependência entre as variáveis endógenas, de

ve ser estimado por meio de um procedimento que leve em considera

ção as características de simultaneidade do conjunto de equações. 

Os parâmetros deste bloco são estimados por meio do método de mini 

mos quadrados de dois estâgios, conforme descrito por JOHNSTON 

(1973) . O período utilizado para estimação dos parâmetros é o de 

1956-76 e os resultados são apresentados a seguir
3

. 

OCt 

OCAt 

567,9 + 1,29 PCt_9 + 39,19 Tt + 347,52 Dl + 158,94 D2 
16,91 13,51 112,71 15,61 13,91 

R2 
= 0,95 r.:m = 1,91 

269,1 - 0,74 PCt + 1,27 YAt + 0,61 DCAt_1 
14,11 1-3,71 11,91 14,51 

42,6 - 0,21 PCt + 0,09 YLt + 0,97 OCLt_1 
1 2,91 1-2,31 10,1) 1 2,1) 

18,0 - 0,21 PCt + 0,37 YCt + 0,78 DCCt_1 
10,41 1-2,71 11 ,41 11,51 

1 21 

3 0' valore, entre parônte,e, indicam a, razões entre coeficientes estimados e 
o respectivo erro-padrão. Os valores dos coeficientes de determinação (R2) e 
das estatísticas "d" de Durbin-Watson (DW) são apresentados somente para a e
quação de oferta mundial, estimada pelo método de mínimos quadrados ordiná
rios. 
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492,1 

(4,5) 

2,19 PCt + 

(-4,3) 

0,47 SKCt_1 
(3,9) 

A estrutura bloco-recursiva do modelo funciona da seguinte fOE 

ma. No ano t, a produção mundial de cacau é predeterminada pelo pr� 

ço defasado e, juntamente com o estoque do ano anterior (carry-o

�) I determina a disponibilidade (oferta) mundial para aquele pe-

ríodo. Os níveis de oferta, determinados para o ano t, interagem 

então com o bloco de demanda e de estoque e determina o preço de 

equilíbrio para o período. Este preço, por sua vez, é o determinan 

te dos níveis de produção futura {ano t + 9}. A produção em t + 9, 

m�is os estoques privados do ano t + 8 inter agem então com a dema� 

da e determinam o preço de equilíbrio do período, e assim por dian 

te. 

3. METODOLOGIA DE SIMULAÇAQ 

3. 1. Componente Aleatório 

Este estudo pressupõe que as variações climáticas que afetam 

os níveis de produção anual, são o único componente estocástico a 

ser considerado nas simulações. A suposição básica é a de que esta 

variável está omitida da equação de oferta mundial Cf portanto, d� 

termina inteiramente o componente resitual (erro) da equação esti

mada. Ou seja, se a variável que reflete os efeitos de mudanças cl..:!::. 

máticas mantém seu valor esperado durante o período de estimação, 

as previsões da equação de produção estimada são corretas. Esta hi 

pótese permite pressupor que a variável representativa de varia-

ções climáticas apresenta características de variável estocástica, 

com uma distribuição gaussiana, com médi� z·ero e desvio padrão i-
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gual ao erro-padrão da estimativa4. Para geração da variável esto

cástica, representativa de variações climáticas, números aleatórios 

de uma distribuição normal padrão, isto é, N � (0,1), são transfoE 

mados em observações, com uma distribuição normal de média zero e 

desvio-padrão igual ao erro-padrão da estimativa (53,48), isto é, 

N � (0,53,48). Estes parâmetros são então utilizados na geração de 

cinco séries de números aleatórios usados nas repetições de simul� 

cão. São realizadas cinco repetições, para cada alternativa de po

lítica analisada, e o valor médio destas repetições é então utili

zado na análise subseqüente. 

3.2. Taxas de Crescimento da Renda 

A variável representando a renda dos países consumidores de 

cacau afeta diretamente os níveis de consumo mundial através das 

equações de demanda. Desta forma, diferentes hipóteses com rela

ção à taxa de crescimento da renda nestes países terão impactos di� 

tintos nos preços resultantes (endogenamente determinados) e, por

tanto, nos niveis de estoques necessários à manutenção dos preços 

de mercado dentro dos limites estabelecidos. 

são estabelecidos três taxas de crescimento da renda para o 

período de simulação (1977-96): alta, média e baixa. A taxa média 

correspondente, aproximadamente, à taxa média de crescimento da 

renda observada em quatro subperiodos: 1956-66, 1960-73( 1966-76 e 

1970-76. As taxas de crescimento altas e baixas são fixadas em um 

por cento acima e um por cento abaixo da taxa média, respectivameQ 

te. Os valores destas taxas de crescimento são apresentados na Ta

bela 2. 

4 A variação explicada pelas variáveis binárias não é incluída no cálculo deste 
desvio-padrao. Os efeitos dos anos com condições climáticas extremamente favo 
ráveis, captados por estas variáveis, são considerados anormais e. portanto� 
excluídos da estimação do padrão climático normal. Realiza-se um teste de qui 
-quadrado para a escolha da distribuição de probabilidade, sendo que a mesma 
somente é aceita ao nível 0,25 de probabilidade. 
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3.3. Preços Indicadores 

Dois tipos de preços indicadores são utilizados: um preço fi

xo e uma média móvel trienal de preços de mercado. O preço indica 

dor fixo corresponde ao preço de equilíbrio obtido (endogenamente), 

quando o modelo estrutural estimado é simulado deterministicamenta 

Para isto, faz-se necessário retirar o componente aleatório da e

quação de oferta e das variáveis representativas de renda, nas e

quações de demanda. Isto é obt·ido através da regressão das variá

veis produção e renda sobre a variável de tendência, após o que, 

utilizam-se os valo.res previstos pela equação de tendência, ao 

invés dos valores reais I na simulação do modelo completo. Teorica"

mente, este processo remove o componente aleatório de oferta e de 

demanda. 

Tabela 2 

TAXAS DE CRESCIMENTO DA RENDA UTILIZADA NAS SINULAÇÕES 

Taxa de C r e s c imento (%) 
País 

Alta Nédia Ba.ixa 

Desenvolvidos 3,0 2,0 1, ° 

Em d e s envolvimento 4, D 3,0 2, D 

Economia planificada 5,5 4,5 3,5 

FONTE: Vide texto. 

o segundo tipo de preço indicador correspondente à média mó

vel trienal dos preços reais de equilíbrio obtidos na simulação do 

modelo completo. Corno o modelo ê simulado sob três pressuposições 

distintas quanto à taxa de crescimento da renda, isto resulta em 

três preços indicadores de médias móveis, sendo urna para cada pre� 
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suposição. Observe-se que um preço indicador de médias móveis leva 

em consideração a tendência geral seguida pelos preços de cacau no 

período de simulação, enquanto que um preço indicador fixo implica 

em comportamento de preços mais rígidos. 

3.4. Nivel de Estoques Reguladores 

o nível dos estoques reguladores é calculado através da forma 

reduzida do modelo. Matematicamente, tem-se PCt = f (X) como a for

ma reduzida da variável preço, onde X representa todas as variá

veis exógenas do modelo. Quando os estoques reguladores (Ut) são 

incluídos, a forma reduzida transforma-se em PCt = f (X, U) , onde 

PCt é o preço obtido, quando estes estoques são usados. SubtraindQ 

-se a segunda forma reduzida da primeira obtém-se PCt - PCt = a. (Ut) .  

R esolvendo-se para Ut e rearranjando-se os termos obtém-se: 

(3) 

onde ó = 1/0.. Sendo PC� o preço indicador é possível determinar o 

nível de estoques reguladores (Ut) necessário para manter os pre

ços de mercado iguais ao preço indicador. 

A derivação do nível ótimo de estoque (compra e venda) , o 

qual reflete diretamente sobre os níveis de estoques reguladores � 
cumulados, depende da estrutura do modelo utilizado. Através da s� 

lução proposta por CHOW (1975), para sistemas econômicos dinâmico� 

é possível demonstrar que, em modelos em que a determinação de pr� 

ço é obtida pela identidade de equilíbrio de mercado, este nível 

ótimo (refletido no parâmetro ó da equação (3 ) )  é igual à soma dos 

coeficientes dos preços correntes, nas equaçôes de oferta, demanda 

e estoques. No presente modelo, ó = 1/0. é igual a -3,352. 
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3.5. Simulações 

A seqüência das simulações realizadas com o modelo pode ser 

sintetizada, dadas as características do componente aleatório, as 

pressuposições referentes às taxas de crescimento de renda, as ca

racterísticas dos preços indicadores e o mecanismo de estocagem ó

tima, todos apresentados anteriormente. primeiramente, estima-se o 

preço munq.ial de cacau, livre da intervenção de estoques regulado

res, dados os níveis de renda e a média das repetições realizadas 

com as variáveis estocásticas. Em seguida, este preço é comparado 

com o preço indicador e, dada a regra de intervenção específica, há 

ou não compra ou venda por parte das autoridades responsáveis pe-

los estoques reguladores. O montante de compra ou venda é 

através da resolução do nível ótimo de estocagem. 

obtido 

As diversas combinações entre preços indicadores, taxas de 

crescimento da renda e política de intervenção fornecem doze resul 

tados de acumulação de estoques de cacau. Estas combinações são:pr� 

ço indicador fixo; preço indicador fixo com faixa de flutuação (� 

cima e abaixo) de 20 por cento; preço indicador de médias móveis 

trienais; preço indicador de médias móveis trienais com faixa de 

flutuação de 20 por centoS. Para cada uma destas combinações, o mo 

delo é simulado sob três pressuposições referentes à taxa de cres

cimento da renda. 

5 A alternativa de preço indicador fixo ou de média, mêvei, ,em faixa de flu
tuação, significa que há intervenção através de estoques reguladores (compra 
ou venda) quando o preço de equilíbrio resultante é diferente do preço indica 
dor. A segunda alternativa considera uma faixa em torno do preço indicador� 
de forma a haver intervenção quando o preço resultante excede 20 por cento a
cima ou abaixo do preço indicador. 
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4. RESULTADDS6 

Cbnforrne já discutido, os dois elementos básicos das difere.!!; 

tes políticas de estoques reguladores são o preço indicador e a f� 

xa de variação em torno deste preço, dentro da qual se permite que 

o preço de mercado flutue. Além disto, o crescimento da renda, nos 

diversos grupos de países importadores, influencia o consumo de c� 

cau e portanto afeta o montante do produto a ser retirado ou colo

cado no mercado, para efeito de estabilização de preços. 

Os resultados anuais das simulações destes diversos cenários 

são apresentados na Tabela 3. A definição de cada uma das políti

cas é a seguinte: P, corresponde a preço indicador fixo, sem faixa 

de variação; P2 corresponde a preço indicador fixo, com faixa de 

20 por cento acima e abaixo deste preçoi P3 corresponde a preço in 

dicador de médias móveis trienais, sem faixa de variaçãoi e P4 cOE 

responde a preço indicador de médias móveis trienais, com faixa de 

20 por cento acima e abaixo. Para cada urna destas, há três pressupo

sições de crescimento da renda: alta (A), média (M) e baixa (B). Na 

Tabela 4 são apresentados os totais e as médias de estoques acumu

lados de cacau, no período, para as diferentes políticas e taxas de 

crescimento da renda7. Observe-se que uma política de estabiliza

ção mais rígida (P1) ,  requer nível de intervenção consideravelmen

te maior do que uma política mais flexível (P4) .  De modo geral ob

serva-se que, sob políticas de estabilização rígidas e baixas ta

xas de crescimento da renda, há necessidade de se retirar quantid� 

des maiores de produto do mercado, para se manter o preço em níveis 

6 Apesar de não explicitado neste trabalho. o modelo estrutural foi avaliado e 
vali?a�o, em trabalho anterior. através de anâlises de estabilidade dinâmica. 
prev�soes e de pontos de cela. Veja VELLUTINI et alii (1982). para os resulta 
dos de validação do modelo. 

-

7 
Para se testar as hipõteses de que as diferenças de estoques acumulados. en-
tre políticas e entre níveis de crescimento da renda, são estatisticamente 
significantes, conduz-se um teste F, através de anâlise de variância. Os re� 
sultados obtidos indicam diferenças significativas entre níveis de estoques 
acumulados que resultam do tipo de política utilizada e das hipõteses acerca 
das taxas de crescimento da renda assumidas na análise. 
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desejados. Por outro lado, se a política de estabilização é relat! 

vamente flexível, o nível de intervenção· é extremamente reduzido, 

�ob quaisquer comportamentos de renda e, conseqüentem�nte, o mon

tante do produto retirado ou colocado no mercado é pequeno. 

Tabela 3 

PROJECOES DE COMPRA (+) E VENDA (-) DE ESTOQUES REGULADQ 

RES QE CACAU PARA O PERtODO 1977-1996. VALORES EXPRESSOS 

EM 103 TONELADAS LONGAS* 

Política P
1 política P2 Ano 

A M B A M B 

1977 135,9 138.9 14 t. O 34,8 37,2 39,9 

1978 191,6 199.3 206,3 89,5 97.2 104,2 

1979 93,6 108,3 122,2 5,2 19.1 

1980 48,8 71 . 8  93,8 

1981 28,4 60,S 91,5 

1982 107,3 149,5 189,7 1,2 43,3 83,6 
1983 160,0 212. 6 262,4 52,9 105,4 155.3 
1984 86,8 150,3 209,9 42.1 101 . 7  

1985 136. 1 210,8 280,4 27. O 101,6 171,2 
1986 6,7 92,2 171, O 60,8 
1987 -48,0 47,5 135,0 23,8 
1988 -2,0 103,5 198,8 86,6 
1989 -55,6 56,2 163,0 49.7 
1990 -52. 4 70,3 184,4 70,2 
1991 -159.1 -24,6 96,9 -43,9 
1992 -104,0 43,3 172,7 56,4 
1993 -158,6 2,3 140,4 -41,3 23,2 
1994 -242,5 -67,2 80,6 -124,2 

1995 -167,3 23,6 182,3 -4.8,0 63,0 
1996 -193, O 15,0 185,5 -72,8 65,2 

TOTAL -187,4 1663.5 3307. 8 -124,9 432,1 1174,0 

FONTE: Vide texto. (Continua) 

* Onde A � alta; M = média; e B "" baixa, referindo-se a, hipõteses de taxas 
crescimento da renda nos países consumidores. 

de 
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Tabela 3 (Continuação) 

política P3 
Política P4 

Ano 
A M B A M B 

1977 2,9 5,3 8,0 

1978 45,2 51.9 58,2 

1979 -73,7 -62,3 51,4 -4,0 

1980 -101,7 87,5 -72,8 -27,7 -14.8 -2,0 

1981 -93,0 -75,9 -59,4 -59,4 

1982 40,2 68,3 7 7 ,  O 

1983 86,2 108,5 127,2 22,2 47,1 

1984 -21.9 -0,7 18,3 

1985 7,9 30. O 49.3 

1986 -131,2 -109,1 -90,0 -48,6 -39,2 -32,0 

1987 -134,7 -113,9 -95,8 -40,8 -35,0 -31, O 

1988 -43,9 -23,S -6,9 

1989 -51,6 -34,9 -15,6 

1990 -27,6 -8,8 8,8 

t 991 -132,6 -111,4 -95,5 -12,1 -13,5 -18,8 

1992 -25,2 -1,0 14,4 

1993 -63,8 -37.6 -20,9 

1994 -112.2 -84,4 -66,3 

1995 -9,2 20,8 49,8 

1996 -13.9 18.6 40,9 

TOTAL -851,8 -447,6 -19,9 -192,6 -80,3 -36,7 

FONTE: V i d e  texto. 



Tabela 4 

AQUISIÇOES TOTAIS D� CACAU NO PERIoDO 1977 -1996 SOB POLITICAS ALTERNATIVAS. 

política 

Renda 

A 

M 

B 

Soma 

Média 

FONTE: Vide texto. 

VALORES EXPRESSOS EM 103 TONELADAS LONGAS 

P
, 

P2 
P3 P

4 

-187,4 -124,9 -851,8 -192,6 

1663,5 432,1 -447,6 -80,3 

3307,8 1174, O -19,9 -36,7 

4783,9 1481,2 -1319,3 -309,6 

1594,6 493,7 -439,8 -103,2 

Soma 

-1356,7 

1567,7 

4425,2 

4636,2 

� 
... 

'" 
� 
< 

V> 
-< 
» 

" 
� 

m 
n 
o 
z 
o 
'" 
� 
-< 
'" 

» 
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'5, CONCLUSOES 
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As principais conclusões do estudo são as seguintes: a) O pr� 

ço indicador é fator importante na determinação dos níveis de est� 

ques acumulados de cacau; b) O cenário que combina preço indicador 

de médias móveis trienais, com faixa de 20 por cento, resulta na 

menor acumulação de estoques de cacau; e c) A taxa de crescimento 

da rertda nos países consumidores exerce impacto significativo so

hre os estoques de cacau necessários para manutenção dos preços de.!! 

tro dos níveis desejados. 

Estes resultados sugerem alguns aspectos importantes a serem 

considerados na formulação de políticas para o setor, através do 

Acordo Internacional do Cacau. Caso o preço indicador estabelecido 

se situe acima do preço de equilíbrio de longo prazo, o Acordo po

de ser usado como forma de transferência de renda, dos países con

sumidores para os países produtores. Sob tais condições, há neces-

sidade de se estocar quantidades excessivas de produto. Conforme 

mencionado anteriormente, a maior dificuldade encontrada nas nego

ciações é a identificação da tendência correta dos preços, no lon

go prazo. Se esta tendência não é corretamente antecipada, o desem 

penho do Acordo pode ser prejudicado, acarretando ainda, no caso 

de preços indicadores elevados, encargos financeiros elevados, re

sultantes da acumulação de estoques. 

Além da identificação dos preços indicadores, o comportamento 

do consumo parece ser elemento extremamente importante na determi

nação dos preços de mercado e, portanto, na implementacão e na vi� 

bilidade do Acordo. MUdanças nos níveis de consumo foram captura

dos no modelo analítico desenvolvido neste estudo através de variá 

vel representativa da renda dos diversos grupos de países consumi

dores. � de esperar que outras variáveis, além da renda, como por 

exemplo, mudanças nos padrões de consumo, através do desenvolvime� 

to de substitutos exercem influência sobre os níveis mundiais de 

demanda de cacau e, portanto, sobre OSS níveis de preço e de est� 

que acumulddo, através de operações de estoques reguladores. Desta 

forma, é fundamental que se conheça melhor a perspectiva de compoE 

tamento da demanda destes países, diretamente ou através de análi

se e projeção de variáveis determinantes dos níveis de consumo, c� 

mo a renda. 
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