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1 Introdução 

Atualmente o Brasil é considerado um dos maiores produtores de commodities do 

mundo, o que torna o seu mercado bastante visado pelas economias mundiais. A China, um dos 

principais parceiros comerciais, principalmente com a soja, faz o comércio com o Brasil 

apresentar resultados importantes, com forte concentração na participação de produtos básicos 

da pauta exportadora (KROTH, 2020).  

Desde março de 2020, o impacto da pandemia causada pela Covid-19 tem sido 

preocupante na economia global, uma vez que há indícios de destruição das cadeias produtivas, 

aumento do desemprego e queda do comércio internacional. Casos como esses refletem a 

necessidade de os impactos do risco sistêmico serem examinados por meio da elaboração de 

modelos de gerenciamento de risco em crises econômicas (DANIELSSON et al., 2016; CONTI, 

2020; KROHT, 2020). 

Para responder as mudanças inesperadas na demanda ou no fornecimento, os planos de 

gerenciamento de riscos devem traçar estratégias para lidar com a falta de mão de obra ou com 

interrupções nas redes de transporte e suprimento. Também devem ser incluídos planejamento 

de contingência para garantir a disponibilidade de alimentos essenciais para as comunidades 

mais vulneráveis (BURNQUIST et al., 2020).  

O gerenciamento de riscos no comércio internacional envolve uma grande variedade de 

custos e perdas envolvendo uma série de fatores, como barreiras comerciais e a elaboração e a 

liberalização de documentos. Deve-se observar a demanda dos países por determinado produto, 

a ocorrência de choques e a análise de cenários alternativos. Durante o processo de 

armazenamento, pode haver perdas ou roubo de mercadorias, havendo também custos 

relacionados às transações comerciais, que envolvem a estrutura de transporte e de estradas, 

procedimento de fronteiras e portos e o tempo em que as mercadorias permanecem em trânsito. 

Parte desses custos são difíceis de mensurar, entretanto, podem interferir nos resultados e na 

avaliação dos efeitos de políticas comerciais, como restringir ao aumento das exportações de 

soja (CAETANI; ALVIM, 2020).  

Nesse contexto, ao se observar o cenário das crises no âmbito econômico nas últimas 

décadas, vê-se que as perdas tendem a se espalhar entre as empresas e os setores, ameaçando a 

economia de um país e suas relações com outras economias. Isso pode acontecer por falta de 

crédito e de capital ou por relações políticas ou de confiança entre os agentes econômicos. 



  

 

Captar a probabilidade da ocorrência de tais informações antes da crise, de modo a serem 

inseridas em modelos de gerenciamento de risco, pode tornar esse gerenciamento mais eficaz. 

O mercado de soja envolve riscos e incertezas relacionados às barreiras não tarifárias, 

como os atrasos nas fronteiras em função de controles sanitários e fitossanitários, que tendem 

a provocar maiores gargalos em países com maior deficiência em sistema de infraestrutura de 

transporte e de logística (CAETANI; ALVIM, 2020). Para o Brasil, as principais restrições 

quanto aos custos de transações comerciais podem ter origem na burocracia, na corrupção e na 

incerteza referente às regras e aos cumprimentos de contratos. O país apresenta problemas como 

estrutura de transporte e procedimentos de fronteiras e portos, que podem restringir ao aumento 

das exportações de soja (CAETANI; ALVIM, 2020).  

Para as exportações chinesas, os custos podem ser devido a problemas de corrupção, 

elevada demanda por navios, que pode gerar maior ociosidade no retorno do destino, e 

consequentemente aumento nos custos dos fretes (CAETANI; ALVIM, 2020). 

A China tarifa a importação do grão de soja em 3%, do farelo em 5% e do óleo em 9%. 

O Brasil aplica tarifas de importação de US$ 0,08 por quilograma do grão, protegendo a 

produção doméstica in natura. Na China não há nenhum tipo de programa de empréstimos para 

beneficiar seus produtores (CAETANI; ALVIM, 2020). 

Diante do exposto, tem-se a seguinte questão de pesquisa: Como a crise da Covid-19 

impactou a contribuição marginal em risco do mercado de commodities da soja do Brasil 

ao mercado de commodities da soja da China, e vice-versa?  

A presente pesquisa teve como justificativa o fato de as crises financeiras geralmente 

serem propagadas por efeito contágio, como é o caso da pandemia da Covid-19, que teve 

alcance de escala global. Muitos países adotaram medidas que afetam a livre circulação de 

pessoas. Outras medidas também foram adotadas para garantir padrões aceitáveis de prevenção 

à Covid-19. Assim, a pandemia acabou impactando a produção, a distribuição e a oferta de 

alimentos. Outras consequências geradas pela Covid-19 foram: queda nos rendimentos dos 

trabalhadores devido ao aumento do desemprego, aumento dos preços e inflação sobre os 

alimentos, além da retração do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Logo, para 

compreender os potenciais efeitos e repercussões da pandemia sobre a agricultura e a relação 

comercial do Brasil com a China, é necessário tomar como referência o alcance global e 



  

 

sistêmico do problema. Por isso foi escolhido o método Conditional Value at Risk (CoVaR) 

(BURNQUIST et al., 2020; SCHNEIDER et al., 2020). 

A China representa 17% do Produto Interno Bruto (PIB) global, 11% do comércio 

mundial, 9% do turismo global e mais de 40% da demanda global por algumas commodities. 

Os efeitos negativos para o resto do mundo são consideráveis. Isso afeta não só a China, mas 

também a oferta e demanda de outros países (BOONE, 2020). Devido a esses fatos, a China foi 

o país escolhido. Desse modo, o objetivo desta pesquisa consistiu em observar o impacto da 

contribuição marginal em risco do mercado de commodities da soja do Brasil ao mercado de 

commodities da soja da China, e vice-versa. Para tanto, se fez necessário: i. Fazer um 

levantamento literário sobre commodities de modo geral; ii. Analisar o mercado de soja entre 

Brasil-China; iii. Analisar a contribuição marginal do risco sistêmico no impacto dos preços 

das commodities no mercado financeiro do país importador.  

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Relação no Mercado de Commodities entre Brasil e China  

As relações comerciais entre Brasil e China com proeminência da negociação de 

commodities remontam à década de 1990, já havendo a notabilidade da soja (WILKINSON, 

JUNIOR, LOPANE; 2016). Os padrões de comportamento de negócio atuais já estavam em 

evidência, dada que mais da metade da receita de exportação do Brasil (56%) resultou de 

exportações de commodities direcionadas à China. Estas relações comerciais embasaram o 

barateamento de custos para o consumidor final (CONTE et al, 2016; WILKINSON, JUNIOR, 

LOPANE; 2016), refletindo a abrupta eclosão da industrialização chinesa. Assim, esse mercado 

possui papel determinante na pauta de exportações, especialmente nos países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil.  

A denotação estratégica da parceria comercial entre esses dois países conjectura-se a 

partir do beneficiamento mútuo das partes (XIE, MARCHANT, 2015; WILKINSON, JUNIOR, 

LOPANE; 2016). Nesse sentido, o Brasil tende a se beneficiar por meio da relação comercial 

com a China, pois esse é o país mais populoso do mundo, o que faz com que haja uma grande 

demanda por alimentos, liderando a pauta exportadora de produtos agrícolas, sendo a soja um 

produto de grande relevância (MORETO et al, 2017; BRAGA; OLIVEIRA, 2018). 

O crescimento populacional e o aumento do poder aquisitivo das pessoas têm feito o 

consumo de soja registrar crescimento exorbitante em nível global na última década. A ascensão 



  

 

da economia chinesa como maior comprador da soja brasileira também gerou oscilações no 

mercado de commodities brasileiro (CONTE et al, 2016; BRAGA; OLIVEIRA, 2018). O Brasil 

possui muitas terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, com produções diversificadas, 

concomitantemente entre as áreas. Além disso, o clima propício, o uso de máquinas e 

equipamentos mais produtivos, a utilização de compostos químicos de combate às pragas e o 

aumento da demanda chinesa contribuíram para a expansão do agronegócio brasileiro. Isso fez 

com que o Brasil obtivesse crescente participação no mercado internacional. (CONTE et al., 

2016; BRAGA et al., 2021). 

As regiões Centro-Oeste e Sul conjuntamente produzem em média cinco vezes mais do 

que as demais regiões brasileiras, sendo responsável por mais da metade da produção da soja 

brasileira (BRAGA et al., 2021). O governo brasileiro também busca incentivar a atividade 

agropecuária com políticas públicas. Alguns efeitos financeiros e econômicos, que ocorreram 

nas décadas de 1990, 2000 e na primeira metade dos anos 2010, beneficiaram o agronegócio 

brasileiro, tais como: abertura comercial da economia brasileira, implantação do Plano Real, 

aumento da flexibilidade em relação ao movimento internacional de capitais e liberalização do 

mercado de câmbio (CONTE et al., 2016; BRAGA; OLIVEIRA, 2018). Em 1999 foi lançado 

o programa chinês Going Global com o objetivo de estimular empresas chinesas a explorar 

mercados globais e direcionar sua economia. Esse programa impulsionou o Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE) chinês no Brasil e teve um importante papel na relação comercial entre os 

dois países (PRATES, 2020; BRAGA et al., 2021).  

Diante desses fatores, constatou-se que a expansão mundial da soja, notadamente na 

China, foi decisiva para a elevação dos preços desse produto no mercado internacional. Nos 

anos 2000, houve ampliação da fronteira de produção nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. A 

região Norte registrou maior crescimento em área plantada e em produção em tonelada. Na 

região Nordeste, os estados Bahia, Maranhão e Piauí, que até então não eram tradicionais 

produtoras de soja no cenário nacional, ganharam destaque nos últimos anos como grandes 

exportadores, junto ao Centro-Oeste e o Sul, tradicionais regiões exportadoras de soja no Brasil. 

Diante da intensificação da produção e diversificação produtiva regional, a soja tem crescido 

cada vez mais na pauta de exportação nacional (CONTE et al., 2016; BRAGA; OLIVEIRA, 

2018). 



  

 

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC demonstra a 

relevância das exportações direcionadas à China, que, em 2001 era o sexto maior comprador 

das exportações brasileiras, com US$ 1,9 bilhões. Em 2005, passou a ocupar a terceira posição 

com US$ 6,83 bilhões. Em 2010 a China tornou-se a principal compradora de produtos 

brasileiros, com US$ 30,79 bilhões. Desse modo, a relação comercial tem se elevado de forma 

que, nos dias atuais, o país asiático continua ocupando posição de destaque nas exportações 

brasileiras, sendo 80% correspondentes à venda de commodities como minério de ferro e 

concentrados, soja, óleos brutos e carne de frango (MORAES et al., 2018). 

A abertura comercial da economia brasileira intensificou o comércio internacional de 

soja. A alta demanda da China por essa commodity contribuiu para a produção de soja para a 

exportação expandir-se para todas as regiões brasileiras. Dinamizou-se expressivamente com a 

abertura chinesa (BRAGA; OLIVEIRA, 2018). 

2.2 Volatilidade no Mercado de Soja 

 A volatilidade dos preços das commodities agrícolas pode ser influenciada pelos 

seguintes fatores: variáveis climáticas, efeitos de política, doenças como a Covid-19, técnicas 

de cultura. A estrutura e a sazonalidade dos preços também podem inviabilizar todo o processo 

produtivo, pois uma queda na remuneração do produto pode fazer com que os resultados do 

negócio se tornem negativos, mesmo em situações de produtividade elevada e eficiente. Tanto 

efeitos positivos como negativos nos preços de grão ou farelo de soja podem exigir longos 

períodos para que o mercado se normalize, o que ocorre com menor intensidade no mercado de 

óleo. Nos mercados de grão e farelo de soja ocorre efeito contágio, ou seja, os choques 

originados em determinado mercado estendem a vários outros mercados de outros países 

(CONTE et al., 2016).  

Entre 2000 e 2015 a produção mundial anual de soja em grãos aumentou cerca de 100%, 

tendo um crescimento de 240 milhões para 320 milhões de toneladas em agosto de 2016. Nesse 

período a produção no Brasil era de 97 milhões de toneladas (BRAGA; OLIVEIRA, 2018). 

 O preço da soja teve um grande crescimento entre 2006 e 2008. Em 2009, fatores 

externos, como a crise econômica mundial, que acarretou na redução da demanda por soja, 

fizeram com que houvesse uma queda de 16,49% em relação ao ano anterior. Em 2012, com a 

recuperação do mercado mundial houve um aumento de 42% nos preços. Nesse mesmo ano, os 

produtos primários obtiveram maior destaque na pauta exportadora brasileira para os países do 



  

 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Esses fatos fizeram com que as 

exportações de produtos monetários ultrapassassem US$ 38 bilhões, atingindo o valor 

monetário máximo. (MORETTO et al., 2017; BRAGA; OLIVEIRA, 2018). 

Em relação ao comércio Brasil-China, evidencia-se ainda mais as exportações 

brasileiras de produtos primários, cuja concentração é ainda maior, atingindo o valor máximo 

de 83% em 2014. A soja é o produto líder das exportações do Brasil para a China. Em 2015 

obteve participação de 44,34%, com valor de US$ 15,79 bilhões (MORETTO et al., 2017).  

Outra variável importante que afeta o mercado de soja é a mensuração do risco, cujos 

especuladores e participantes do mercado analisam para estimar a variabilidade dos retornos. 

Em meio à pandemia da Covid-19, é importante traçar planos estratégicos de gerenciamento de 

riscos para lidar com um cenário de incertezas (CONTE et al., 2016, BURNQUIST et al., 2020). 

2.3 Impactos da Covid-19 no Brasil 

Devido ao fato de a demanda por alimentos ser menos sensível à variação de renda, o 

setor agroalimentar parece ser o mais resiliente quanto aos impactos da Covid-19. Em um 

cenário de incerteza diante das interrupções nas cadeias alimentares e pelo efeito contágio, 

emergem preocupações com a (in)segurança alimentar. Com o surto da Covid-19, os países ao 

redor do mundo adotam uma série de medidas como controle para evitar a propagação da 

doença. Restrições ao turismo e fechamento de restaurantes também impactam a agricultura, a 

pesca e a aquicultura. A eficácia das ações governamentais e da cooperação global, junto com 

a reestruturação das cadeias de produção diante da recessão, irão determinar a superação da 

crise diante de um ambiente incerto (BURNQUIST et al., 2020). 

Devem ser adotadas medidas de higiene ao longo da cadeia, de forma a proteger tanto o 

território como o transporte dos produtos agrícolas, de modo a evitar contaminação nos 

consumidores e interferência nos fluxos de comércio. Esses fatores acabam provocando 

choques na cadeia global de suprimentos (BURNQUIST et al., 2020). 

A crise do abastecimento internacional faz com que o real tenha uma depreciação em 

relação ao dólar, o que pode ser uma oportunidade para o Brasil aumentar suas exportações. 

Desde o início de 2020 está ocorrendo uma desvalorização do real perante o dólar, a qual foi 

intensificada desde a explosão da pandemia da Covid-19. O câmbio se tornou extremamente 

favorável e intensificou as exportações a partir da comercialização da safra 2019/2020. As 

exportações de soja em grão e farelo tiveram alta de 40,2% (SCHNEIDER et al., 2020). 



  

 

Dados do Ministério da Economia do Brasil apontam que entre janeiro e julho de 2020 

houve um aumento de 17,3% das exportações brasileiras no setor agropecuário em relação ao 

mesmo período de 2019. Entre janeiro e julho de 2020 a China comprou 34,1% do total 

exportado pelo Brasil. Comparado ao mesmo período de 2019, a China aumentou as 

importações do Brasil em 15,4%. Esses dados recentes evidenciam a dependência crescente das 

importações da China, responsável pela compra de 72,6% da soja brasileira, produto muito 

importante no aumento das exportações brasileiras. A partir desses dados, pode-se perceber que 

no contexto da pandemia da Covid-19 as exportações de alimentos e matérias-primas do 

agronegócio tendem a aumentar de forma seletiva, com destaque para a produção de grãos, 

carnes e seus derivados (SCHNEIDER et al., 2020). Pode-se perceber que o mercado de 

commodities brasileiro foi pouco afetado pela pandemia, principalmente as exportações de soja 

para a China. Assim, o agronegócio brasileiro poderá ser altamente relevante para a retomada 

econômica do Brasil. 

3 Estudos Anteriores 

 Moretto et al. (2017) analisaram as oportunidades de comércio entre o Brasil e a China, 

por meio de um eventual acordo de livre comércio entre os dois países, a fim de identificar 

quais setores seriam os mais beneficiados. Para isso, os autores utilizaram a base de dados 

Global Trade Analysis Project (GTAP). Devido ao fato de a China ser o país mais populoso do 

mundo, necessita de grande volume de produtos agrícolas. Isso faz com que o Brasil lidere o 

valor comercializado nas exportações de produtos primários para o país asiático. Já o Brasil 

importa grande quantidade de produtos tecnológicos da China. Essa relação complementar 

favorece a formação de acordos preferenciais de comércio. 

Braga e Oliveira (2018) testaram a possível existência de uma relação de longo prazo 

entre a taxa de câmbio e a renda mundial sobre o desempenho das exportações brasileiras de 

soja. Os dados das variáveis foram extraídos do Ministério da Indústria e Comércio (MDIC), 

através do sistema Alice Web. O período analisado foi entre janeiro de 2000 e dezembro de 

2015. Para analisar a renda mundial foi utilizada a soma dos Produtos Internos Brutos (PIBs), 

da China e da Espanha, principais importadores da soja brasileira. Em 2015, os dois países 

importaram 79% da produção dessa commodity. Para calcular a taxa de câmbio efetiva real, 

considerou-se a quantidade de moeda nacional por unidade de moeda estrangeira, que foi 

transformada em índice. Os autores concluíram que tanto a taxa de câmbio, como o crescimento 



  

 

da renda mundial contribuem para o aumento das exportações de soja. Os preços internacionais 

da soja contribuíram para promover as transações comerciais dessa commodity no comércio 

internacional, tendo a China como principal importador da soja brasileira.  

 Medeiros et al. (2018) simularam dois cenários para examinar uma proposta de 

eliminação tarifária entre o Brasil e a China. No primeiro cenário as tarifas de importação de 

bens e serviços entre os dois países foram reduzidas pela metade. De acordo com os autores, a 

China obtém vantagens na produção e na exportação de produtos têxteis sobre as exportações 

do Brasil. No segundo cenário foi pressuposta a formação de uma área de livre comércio 

bilateral, ou seja, sem tarifas de importação. Nesse cenário, o setor de produtos primários seria 

o mais beneficiado para o Brasil devido às vantagens competitivas na produção de commodities 

agrícolas. 

 Escher e Wilkinson (2019) analisaram as trajetórias dos sistemas agroalimentares de 

Brasil e China, os fatores impulsionadores e as implicações decorrentes das relações diretas de 

comércio e investimento entre os dois países nos seus respectivos sistemas agroalimentares do 

complexo soja-carne como um fenômeno histórico constitutivo do regime alimentar 

internacional não restrito aos determinantes domésticos de cada país. Para isso, os autores 

realizaram entrevistas e conversas informais com representantes de corporações transnacionais, 

empresários locais e grandes produtores no estado de Mato Grosso, principal produtor de soja 

agro brasileiro. Também utilizaram estatísticas oficiais brasileiras, chinesas e internacionais, 

além de notícias divulgadas pela imprensa de negócios brasileira, chinesa e internacional, bem 

como uma ampla revisão da literatura relevante. Os autores observaram que a China tem uma 

visão clara das suas prioridades. Já o Brasil encontrava-se em momento fragilizado econômica 

e politicamente, o que dificulta a consolidação de estratégias de desenvolvimento em benefício 

mútuo de um complexo agroalimentar em países emergentes.  

 Werner (2020) analisou as rodadas regulatórias que ocorreram no Brasil nas últimas 3 

décadas. Ao longo da década de 1990, foram promovidas concessões privadas e participação 

do capital estrangeiro nos investimentos em infraestrutura. Entre 2003 e 2016 as privatizações 

foram arrefecidas e o Estado voltou a ter o papel de investidor. Em 2017 houve a retomada de 

concessões privadas, com destaque para o capital chinês, que adquiriu ativos de capital fixo de 

energia elétrica e logística no Brasil. Assim, a China consagrou sua estratégia no controle de 

recursos estratégicos. O país asiático adquiriu plantas do setor elétrico e passou a disputar 



  

 

concessões logísticas, garantindo ainda mais a sua relevância como principal demandante de 

commodities agrícolas e minerais brasileiras. Entre 2007 e 2018 mais de 40% do total de soja 

exportado destinou-se à China. 

 Caetani e Alvim (2020) utilizaram um modelo de equilíbrio parcial formulado como um 

problema de complementariedade mista (PCM), que levou em consideração as mudanças nos 

custos das transações, a presença das barreiras comerciais, funções de oferta e demanda de cada 

produto em cada região, além da construção de cenários alternativos. Para isso, foram 

construídas três simulações. A primeira foi a eliminação dos custos de transação comercial, 

mantendo-se constantes as tarifas e os subsídios. A segunda simulação é a eliminação das tarifas 

e dos subsídios, mantendo-se os custos de transação, e assim simular um livre comércio. Essa 

simulação gera o cenário base, que serve como referência para os cenários alternativos. O 

terceiro cenário é a simulação de um choque de demanda de 20% sobre o consumo de soja. 

Esse cenário não favorece o Brasil e a União Europeia. As demais regiões elevam a produção 

em uma proporção maior do que o consumo. O período de referência utilizado são os anos de 

2009 a 2011.  Nesse período o Brasil exportou 28,96% da produção de grãos in natura para a 

China. Os autores observaram que o cenário mais favorável para o produtor é o aumento da 

demanda por soja e derivados, mesmo que as barreiras comerciais, os subsídios e os custos das 

transações comerciais não sejam eliminados. Os três cenários mostraram que o mercado de soja 

varia de acordo com as peculiaridades de cada região estudada. O estudo sugere a redução dos 

custos das transações comerciais para o Brasil, a Argentina e a China. Algumas limitações em 

termos de cenários alternativos são: mudanças nos estoques de soja e nos preços relativos de 

farelo e óleo e especulações financeiras envolvendo mudanças nos preços da soja.  

 Braga et al. (2021) analisaram o desempenho do comércio brasileiro de soja por meio 

de três indicadores de competitividade no período entre 2000 e 2019: Grau de Abertura (GA), 

Market-Sharee Coeficiente de Especialização das Exportações (CS). Os autores também 

utilizaram o método Constant Market-Share (CMS) entre 2000 e 2013, período reduzido devido 

à indisponibilidade de dados. Os autores pesquisaram dados referentes à produção e ao 

comércio de soja no mercado internacional no site da Foodand Agriculture Organization ofthe 

United Nations (FAO). Também coletaram dados estatísticos na Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB), obtendo informações regionais sobre produção em toneladas, área 

cultivada e produtividade da cultura estudada. Ao verificarem a corrente de comércio do Brasil 



  

 

com a China, constataram elevação no valor monetário de 4.174%, saltando de US$ 2.307 

milhões em 2000 para US$ 98.628 milhões em 2019. O market share revelou que a participação 

da China no comércio brasileiro aumentou 780% nesse período, o que mostra um crescimento 

significativo tanto das exportações como das importações a partir dos anos 2000. De acordo 

com os autores, a performance das exportações da soja brasileira ocorreu através do aumento 

da participação da soja na pauta nacional e na representação das vendas para a China. 

4 Metodologia 

4.1 Amostra dos Dados 

A amostra desta pesquisa foi composta pelas seguintes variáveis: indicador da soja 

ESALQ/BM&FBOVESPA – Paranaguá, à vista (R$), representando o mercado de soja 

brasileiro, e o SSE commodity Equity (SSECE), representando o mercado da China, além de 

uma variável dummy para identificar o período de crise anunciado pela China. A série do 

indicador de soja foi coletada no site do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA), o SSECE no site Investinge a variável dummy, a qual foi elaborada, compreendeu o 

período em que a China anunciou a Pandemia provocada pelo Covid-19.  

O período mensal da amostra correspondeu de janeiro de 2018 a maio de 2021. O 

objetivo foi iniciar a análise um ano antes da pandemia. Assim, foi considerado um pouco mais 

de um ano antes e um pouco mais de um ano depois do início da pandemia, configurando-se os 

dados disponíveis para a presente pesquisa. É importante ressaltar que a base de dados extraída 

originalmente dos sites sofreu alteração, sendo necessário o cálculo do retorno para o indicador 

da soja e do SSECE. No tocante à variável dummy a lógica da construção foi a seguinte: 1º) 

identificar o mês de anúncio da crise pela China ao mundo; 2º) atribuir o valor 0 (zero) para os 

meses que antecederam tal anúncio e valor 1 (hum) para os meses em torno do mês do anúncio. 

Em resumo foi considerado o valor 1 dos meses de dezembro de 2019 a maio de 2020.   

O conjunto de análises para tal estudo compreendeu: a análise gráfica referente às 

variáveis SSECE e ao indicador de soja brasileira; a análise da estatística descritiva; o teste de 

raiz unitária; e o modelo CoVaR. 

4.2 Modelo CoVaR 

 A fim de analisar o risco sistêmico na relação comercial entre Brasil e China, foi 

escolhido o modelo Conditional Value at Risk (CoVaR), por captar os efeitos de 

transbordamento negativo e avaliar como os portfólios interagem entre si (ALMEIDA et al., 



  

 

2012). Além disso, o modelo proporciona duas medidas de análise de gerenciamento de riscos: 

risco sistêmico e efeito contágio. O risco sistêmico é a contribuição marginal de uma 

desvalorização no índice de algum país para o valor em risco do sistema. O efeito contágio 

mostra as correlações entre retornos dos papéis financeiros dos índices (ALMEIDA et al., 2012). 

A principal característica do ΔCoVaR é fornecer uma medida para externalidade gerada pela 

instabilidade de um país. Para saber o impacto do índice de commodities de um país no outro. 

Dessa forma, a adaptação para o presente estudo corresponde:  

ΔCoVaRc/b(τ) = β(τ)
t (VaRt

-τ=0,05 – VaRt
-τ=0,5)                                                                             (1) 

Para efeito de análise deste estudo foi verificada a contribuição marginal em risco do 

mercado de soja do Brasil ao mercado de soja da China, e vice-versa, dando um destaque para 

a pandemia. Tais análises são dadas pelo ΔCoVaR e são relevantes sob o ponto de vista do 

funcionamento do comércio bilateral. Ressalta-se que o β(τ)
t foi calculado de acordo com a 

Equação 2, sendo o β(τ)
t: 

( ) ( )

t 0 1 t t t  R _ SSECE     R _ SOJA   DUMMY   = + + +
                                                             (2) 

 Em que, ΔCoVaRc/b: contribuição marginal do valor em risco do Brasil à China, no 

quantil 5%; β(τ)
t: regressão entre SSECE e indicador da soja do Brasil; VaR-τ=0,05: valor em 

risco do indicador de soja do Brasil no quantil (τ=5%); VaR-τ=0,5: valor em risco do 

indicador de soja do Brasil no quantil (τ=50%), representando a média do mercado. 

 Para a análise do valor em risco da China ao Brasil tem-se a Equação 3 e 4:  

 

                                                                               (3) 

Sendo o β(τ)
t: 

( ) ( )

t 0 1 t t t     R _ SOJA     R _ SSECE   dummy   = + + +
                                                                (4) 

 Em que, ΔCoVaRb/c: contribuição marginal do valor em risco da China para o Brasil, 

no quantil (0,05);  β(τ)
t: coeficiente da variável – índice da commodities;  VaR-τ=0,05: 

valor em risco do índice de commodities da China no quantil (τ=0,05);  VaR-τ=0,5: valor em 

risco do índice de commodities da China no quantil (τ=0,5), que é a média do mercado; 

 R_SOJA: retorno do indicador da soja do Brasil;  R_SSECE: retorno do índice chinês 

de commodities; εt: termo de erro. 

  



  

 

5 Análise dos Dados  

 A análise inicia-se com a elaboração do Gráfico 1 para observar o comportamento das 

séries ao longo do período estudado, mostrando a oscilação existente no mercado de 

commodities. Ao observar o período da confirmação da pandemia, percebe-se que há um 

aumento no retorno do indicador de soja do Brasil (março a outubro de 2020).  

  
Gráfico 01- Retorno do indicador de soja do Brasil e o retorno do índice SSECE 

 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Em seguida foi realizada a estatística descritiva dos retornos dos indicadores de soja do 

Brasil e o SSECE da China, como mostra a Tabela 1. Em média, observa-se pouca variação 

quando comparadas as variáveis utilizadas, apesar de haver valores positivos e negativos na 

base de dados. 

 

Tabela 01 – Estatística descritiva dos indicadores de soja do Brasil e o SSECE da China 

Indicador Média Mediana Máximo Mínimo Desvio padrão Variância 

SSECE 0,0000351 -0,004028 0,091917 -0,041696 0,021571 0,000465 

SOJA 0,010049 0,008703 0,053297 -0,034016 0,028621 0,000819 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Eviews 12. 

Em média, observa-se pouca variação quando comparadas as variáveis utilizadas, apesar 

de a ver valores positivos e negativos na base de dados. A mediana dista notavelmente da média 

para a variável SSECE, o que indica a distribuição assimétrica dos dados, neste caso, os maiores 

retornos para SSECE estão muito distantes do centro em relação aos de baixo; isto não ocorre 

para o retorno da Soja, que apresenta valores de média e mediana mais próximos. 

  A análise empírica iniciou com os valores percentuais do VaR de cada variável, a partir 

do retorno mensal do indicador de soja do Brasil e o SSECE da China, no quantil 5%, conforme 

anteriormente estabelecido. Os resultados estão expostos na Tabela 2, onde pode verificar que 

-0,05

0

0,05

0,1

R_SSECE R_Soja



  

 

o valor em risco do indicador de soja do Brasil é sutilmente mais baixo do que o SSECE da 

China, mostrando que, sob a ótica individual, o risco desses mercados sinalizou ser semelhantes. 

Tabela 2 – VaRτ=0,05 

Variáveis VaRτ=0,05 

SSECE -0,035768 

Indicador de soja Brasil -0,031727 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Eviews 12. 

Após a análise do VaR, foi preciso calcular o β e o VaR no quantil mediano da Equação 

2, cujas variáveis compreenderam: SSECE da China (como variável dependente), retorno do 

indicador da soja brasileira e a dummy (variáveis independentes) para encontrar o ΔCoVaR.  

Tabela 3 – Cálculo do β e do VaRτ=0,5 

Variáveis β VaRτ=0,5 

Indicador de soja 0,130053 0,008703 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Eviews 12. 

Com os valores das Tabelas 2 e 3 foi calculado o ΔCoVaR conforme a Equação 1, 

resultando em um %ΔCoVaRb/c(τ) = 0,5258.  

Com esse valor não se pode afirmar, por si só, que a contribuição de risco é baixa, então 

foi preciso complementar a análise trazendo resultados antes e durante a pandemia para 

verificar a variação. Desse modo, calculou-se, primeiramente, o VaR de cada índice no período 

2018-2019 (antes da pandemia) e entre janeiro de 2020 e abril de 202, conforme mostra a Tabela 

4. 

Tabela 4 – Cálculo do Var por período: 2018-2019 e janeiro de 2020 a abril de 2021. 

Período 2018-2019 

Indicador β VaRτ=0,05 VaRτ=0,5 

SOJA 0,31865 -0,023155 0,00717 

SSEGE 0,424406 -0,025634 -0,011649 

Período 2020-2021 

Indicador β VaRτ=0,05 VaRτ=0,5 

SOJA 0,681259 -0,034016 0,014335 

SSEGE -0,283801 -0,035768 0,002617 

Fonte: Eviews 12. 

A partir desses resultados, pode-se calcular o ΔCoVaR para saber o impacto de um país 

em outro. Primeiro foi calculado o impacto do comércio de soja do Brasil na China no período 

2018-2019, resultando em um valor do ΔCoVaRb/c(τ) = -0,00966306. Já, para o período 2020-



  

 

2021 o ΔCoVaRb/c(τ) foi de -0,241503. Assim, mesmo havendo um aumento na contribuição 

marginal do valor em risco do mercado brasileiro ao da China, pode-se considerar o valor 

do %ΔCoVaRb/c(τ) baixo, mesmo levando em consideração o período de turbulência ocasionado 

pela pandemia do Coronavírus. Tal resultado corrobora as afirmações de Moretto et al. (2017), 

uma vez que a soja é o produto líder das exportações do Brasil para a China.  

Por fim, de acordo com a Tabela 4, foi possível calcular a contribuição marginal do 

valor em risco do SSECE no indicador da soja brasileira, conforme Equação 3. Com isso, 

obteve-se um %ΔCoVaRb/c(τ) de 0,2895. 

Tabela 4 – Cálculo do β e do VaRτ=0,5 

Variáveis β VaRτ=0,5 

SSECE -0,071624 0,008703 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Eviews 12. 

Assim, para o período 2018-2019 o valor do %ΔCoVaRb/c(τ) foi de -0,00593532. Já, para 

o período de 2020-2021 o valor do %ΔCoVaRb/c(τ) foi de - 0,01089, revelando um aumento na 

contribuição marginal do valor em risco da China ao Brasil no período da pandemia. 

Em resumo, pode-se observar pela Figura 1, representando a matriz de contágio, que o 

mercado de commodities brasileiro afeta mais o mercado da China do que o da China afeta o 

do Brasil. 

Figura 1 – Matriz de efeito contágio do mercado de commodities entre Brasil e China antes e durante a 

pandemia da COVID-19 

Relação entre países 

Período China/Brasil Brasil/China 

2018-2019 -0,0096 -0,0059 

2020-2021 -0,2415 -0,0108 

Fonte: Elaboração própria, a partir do Eviews 12. 

Tal dinâmica corrobora os dados estatísticos entre Brasil e China, em que mais da 

metade da receita de exportação do Brasil (56%) resultou de exportações de commodities 

direcionadas à China. Essas relações comerciais embasaram o barateamento de custos para o 

consumidor final (CONTE et al., 2016; WILKINSON, JUNIOR, LOPANE, 2016). 

O Brasil possui terras agricultáveis férteis e um clima propício. Também são utilizados 

máquinas e equipamentos de alta produtividade, gerando diversificação produtiva. Por ser o 

país mais populoso do mundo, a China necessita de grande volume de produtos agrícolas, o que 

gera uma grande demanda de alimentos, contribuindo ainda mais para a expansão do 



  

 

agronegócio brasileiro. Assim, o país asiático lidera a pauta exportadora brasileira de produtos 

agrícolas. A alta demanda da China pela soja contribuiu para a produção expandir-se para todas 

as regiões brasileiras, o que torna a soja um produto de grande relevância.  

6 Considerações finais 

 Desde a década de 1990, o governo brasileiro busca incentivar a atividade agropecuária 

com políticas públicas, entre elas, a abertura comercial da economia brasileira, sobretudo para 

a China, que intensificou o comércio internacional de soja e fortaleceu o agronegócio brasileiro. 

Assim, o mercado de soja brasileiro e o chinês figuram provocando seus efeitos reciprocamente; 

sendo que, conforme demonstrado no modelo, o indicador de soja do Brasil afeta mais o da 

China do que a conjectura inversa, ou seja, em relação aos efeitos do mercado chinês no 

brasileiro, em termos de contribuição de risco. 

 Com a pandemia da Covid-19, houve uma crise no abastecimento internacional, fazendo 

com que o real se desvalorizasse em relação ao dólar. O Brasil possui uma produção agrícola 

intensa e bastante diversificada e a China compra cada vez mais a soja brasileira. Esses fatores 

tornam o câmbio bastante favorável e aumentam o lucro brasileiro com a exportação de soja. 

Assim, o mercado de commodities brasileiro foi pouco afetado pela pandemia da Covid-19. As 

exportações de alimentos e matérias-primas do agronegócio tenderam a aumentar de forma 

seletiva. Por outro lado, nota-se que o Brasil possui uma dependência crescente das exportações 

da China. 

 Por ser um caso recente e imprevisível, há um volume pouco representativo de artigos 

que abordam o tema da pandemia da covid-19 e seus impactos em algum setor específico, o 

que limitou o estudo dessa pesquisa, além da indisponibilidade de dados com a frequência 

utilizada no estudo para utilização da cotação da soja no Brasil. Dessa forma, estudos 

subsequentes, em momento de maior robustez de base teórica concernente ao tema, podem 

beneficiar-se de um maior arcabouço para fins constitutivos do processo de pesquisa. Outras 

diligências que se podem incumbir a futuras pesquisas referem-se a um maior aprofundamento 

no impacto da pandemia da Covid-19 em setores específicos, assim como analisar o 

gerenciamento de riscos no contexto desses setores; e a utilização da cotação da soja, a fim de 

se extrair maiores informações da interligação comercial entre a China e o Brasil. 
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