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Resumo: Este estudo utiliza um modelo gravitacional translog para investigar os efeitos 

heterogêneos de um padrão agroalimentar específico no comércio internacional de grãos: os 

Limites Máximos de Resíduos (LMR) de pesticidas. Esse tema tem ganhado particular 

importância nas relações de comércio, face à constante atualização dos pesticidas permitidos 

para uso nos principais mercados de importação, o que pode afetar na produtividade dos 

cultivos dos exportadores, bem como representar custos adicionais aos produtores. A análise é 

pautada no comércio internacional de grãos, no período de 2010 a 2018. Os resultados da 

análise econométrica apontam que os LMRs de pesticidas mais rigorosos no país importador 

estimulam os fluxos comerciais. Esse resultado é coerente com a ideia de que padrões mais 

rigorosos garantem os níveis de segurança alimentar (“food safety”) exigido pelos países de 

destino. A flexibilização na elasticidade-custo aponta que os países com maior parcela nas 

importações de um mercado tendem a arcar com os custos de ajustes nos LMR para atender aos 

padrões mais estritos do parceiro comercial, elevando ainda mais sua parcela de mercado nesses 

países, compensando os custos de ajustes incorridos. 
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EFFECTS OF PESTICIDES REGULATIONS ON THE GRAIN TRADE: AN 

ANALYSIS FROM THE TRANSLOG GRAVITATIONAL MODEL 

 

Abstract: This study uses a translog gravity model to investigate the heterogeneous effects of a 

specific agrifood pattern on the international grain trade: the Maximum Residue Limits (MRL) 

of pesticides. This issue has gained particular importance in trade relations, given the constant 

updating of pesticides allowed for use in the main import markets, which can affect the 

productivity of exporters' crops, as well as represent additional costs for producers. The 

analysis is based on the international grain trade, from 2010 to 2018. The results of the 

econometric analysis show that the stricter pesticide MRLs in the importing country stimulate 

trade flows. This result is consistent with the idea that stricter standards ensure the levels of 

food safety required by destination countries. The flexibility in cost-elasticity indicates that 

countries with a larger share of imports in a market tend to bear the costs of adjusting the 

MRLs to meet the stricter standards of the trading partner, further increasing their market 

share in these countries, compensating for the adjustment costs incurred. 

Keywords: Maximum Limits Residue, Costs, Translog model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os insumos químicos, como os pesticidas, são importantes para manter a produção 

agrícola, os rendimentos produtivos e garantir a oferta das safras para a população doméstica e 

estrangeira. No entanto, o uso de defensivos pode deixar resíduos nas lavouras e nos produtos 

alimentícios, o que exige regulamentação a partir de análises técnicas por parte dos governos 

para garantir que os produtos sejam seguros para consumo e não prejudiciais à saúde humana, 
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animal ou vegetal. Essa regulamentação ocorre pelo estabelecimento do Limite Máximo de 

Resíduos (LMR), que consiste na concentração máxima de resíduos químicos em um 

determinado produto, legalmente tolerada na jurisdição de um governo. O nível mais alto do 

glufosinato de amônio utilizado na produção de milho, por exemplo, permitido pelo Brasil, 

Argentina e União Europeia (UE), em 2018, foi de 5 partes por milhão (ppm)2, 2 ppm para o 

Canadá e 1 ppm para o Japão (European Commission, 2021a; U.S.EPA, 2021).  

Os governos decidem quais pesticidas são permitidos para uso em cada safra e 

posteriormente definem os LMRs correspondentes para a combinação pesticida-cultura. 

Embora os LMRs sejam uma medida regulatória chave para limitar a exposição humana e do 

meio ambiente aos produtos químicos, quando excessivamente restritivos, os limites definidos 

por países importadores aumentam os custos de conformidade para os produtores produzirem 

sob uma baixa concentração. Existem casos em que esses níveis desviam significativamente 

dos padrões internacionais ou dos regulamentos dos países exportadores visando fornecer 

segurança incremental aos riscos relacionados à exposição. Nesse caso, os padrões rigorosos 

podem afetar os preços dos produtos sob regulamentação nos países importadores e, em alguns 

casos, chegam a impedir o comércio quando os produtos são rejeitados por falta de 

conformidade às exigências do importador. Por essa razão, as diferenças nos LMRs 

estabelecidos têm sido foco de debate pelos agentes que compõem as cadeias de abastecimento 

quanto à fundamentação técnica das diferenças nos limites estabelecidos, incluindo os 

pesticidas proibidos e os que têm o uso restrito pelas baixas concentrações. 

A justificativa técnica dessas diferenças, do ponto de vista agronômico, ocorre porque 

os LMRs são definidos com base nas Boas Práticas Agrícolas (BPA) de cada país. Entretanto, 

a produção agrícola nas regiões de clima temperado tem o ciclo de pragas interrompido pelo 

período de inverno rigoroso, diferentemente do que ocorre em países de clima tropical, onde o 

controle de pragas não ocorre de forma natural pelas baixas temperaturas, justificando em 

alguns casos o uso contínuo de pesticidas na gestão do controle de pragas e doenças. Por essa 

razão, as concentrações de resíduos permitidas nos alimentos são diferentes entre os mercados 

e essa heterogeneidade regulatória configura um problema de política comercial, uma vez que 

os exportadores devem produzir para estar em conformidade com os LMRs definidos nos 

mercados de importação, ou seja, devem seguir as BPA do importador.  

Posto de outra forma, se o Brasil exporta soja para a UE, os produtores brasileiros devem 

ser orientados pelos LMRs definidos no bloco europeu para que as suas exportações não sejam 

rejeitadas na fronteira por violação do regulamento dos Estados-membros. Nesse sentido, o 

Brasil deve seguir as BPA europeias. Esse problema é ainda mais acentuado ao considerar que 

muitos países criam suas próprias políticas de LMR3, resultando em um ambiente regulatório 

heterogêneo, que pode resultar em barreiras comerciais significativas para os países 

exportadores. Fiankor, Haase e Brümmer (2021) reforçam essa questão ao afirmarem que as 

regulamentações alimentares em diferentes países são conflitantes e contraditórias, e os custos 

para atender às distintas regulamentações resultam em dispêndios cada vez maiores, limitando 

o comércio mundial agrícola dos países que não arcam com esses custos. 

Os efeitos dos LMRs mais rigorosos ou que proíbem o uso de um pesticida diferem se 

os produtores no país de exportação optam por atualizar ou não seus processos produtivos para 

adequar-se aos LMRs do mercado de importação. Os produtores podem buscar pesticidas 

alternativos ou alterar o manejo de pragas e doenças para reduzir o uso de pesticidas ou podem 

optar por não cumprir os requisitos do país de destino, com consequente perda de acesso a esse 

mercado. Esta decisão depende dos custos envolvidos, bem como da capacidade do produtor 
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em ajustar sua produção para atender às exigências do importador (Ferro, Otsuki e Wilson, 

2015; Fiankor, Curzi e Olper, 2020; Traoré e Tamini, 2021; Xiong e Beghin, 2017). 

A ideia deste estudo é revisitar esse debate, relevante para as políticas de comércio 

agrícola, mas com uma proposta distinta em termos metodológicos. Os estudos existentes sobre 

o efeito das regulamentações no comércio de agroalimentos utilizam as equações gravitacionais 

a partir do modelo clássico de Anderson e van Wincoop (2003), que pressupõe que a 

elasticidade do comércio em relação aos custos comerciais é constante. Ou seja, os padrões 

alimentares têm o mesmo efeito proporcional sobre o comércio, independentemente do volume 

transacionado ex ante4. De forma diferente, as contribuições teóricas de Melitz (2003) são 

combinadas com um modelo de gravidade translog, fundamentado na teoria de Novy (2013), 

para estimar os efeitos de um padrão alimentar no comércio agrícola. O trabalho contribui para 

a literatura relacionada, por incluir os efeitos dos LMRs, cujos dados são utilizados para 

construir um índice que resume, para cada cultura analisada, o rigor do LMR do país importador 

em relação ao do país produtor. Como exemplo, considera-se que o governo do país exportador 

permite a concentração de 5 ppm do pesticida glufosinato de amônio no grão de milho, contra 

a concentração de 1 ppm para a mesma combinação pesticida-cultura no mercado importador, 

evidenciando que a regulamentação do país de destino é mais rigorosa que a do país de origem, 

o que configura custos adicionais de conformidade para os exportadores para produzir sob as 

exigências do importador. Para alguns pesticidas, a concentração do LMR pode ser nula, 

indicando a proibição de determinado insumo químico em um produto agroalimentar. 

O enfoque do estudo recai sobre o mercado de grãos por algumas razões. Primeiro, 

Bylemans, DeConinck e Keulemans (2019) evidenciam que na ausência dos pesticidas, a perda 

global na produção de soja, milho e trigo seria de 48%, 60% e 40%, respectivamente. Esse 

resultado revela a importância dos pesticidas para garantir a segurança alimentar para uma 

população global que pode alcançar a marca de nove bilhões de pessoas até o ano 2050 (FAO, 

2009). Em segundo lugar, importantes pesticidas utilizados no controle de pragas na produção 

das referidas culturas, podem ter ou já têm seu uso proibido, ou a concentração permitida é 

relativamente baixa nos principais mercados de importação. A redução do limite de resíduos 

tolerado para o glufosinato nas safras de milho e soja pela UE e a não-renovação da autorização 

do mancozebe, também pela UE, ambos em 2020, ilustram essa situação. Em 2017, o mercado 

europeu não renovou a autorização para o uso dos inseticidas clorpirifós e clorpirifós-metil. No 

mesmo ano, Brasil e Tailândia proibiram o uso do herbicida paraquat. Outro exemplo, é a 

possível proibição do glifosato pela UE em 2022, ano em que finaliza o prazo para a autorização 

estabelecida em 2017. Esse último aspecto merece atenção, pois os produtores de grãos e 

sementes oleaginosas em todo o mundo temem descontinuar o uso de tal substância, por ser 

uma das mais utilizadas no controle de ervas daninhas. Se a proibição ocorrer (Itália, França e 

Alemanha já sinalizaram posição favorável para a proibição), os exportadores deverão banir o 

uso da substância, independentemente do mercado de destino da produção. Isso ocorre porque 

os produtos vendidos a granel são misturados antes de chegar aos países importadores, o que 

dificulta a rastreabilidade do produto do local de produção ao destino  (European Commission, 

2021b; Ministério da Saúde, 2017; Preechajarn, 2020; USITC, 2020).  

Adicionalmente, a presente pesquisa contempla os pesticidas mais utilizados nas safras 

dos grãos. Essa estratégia metodológica é adotada para superar a dificuldade em acessar as 

especificidades técnicas de cada safra a nível mundial. Rau et al. (2010) e Burnquist et al. (2011) 

destacam o particular interesse em fazer esse delineamento para determinadas culturas como 

uma forma de identificar políticas para melhorar o controle de pragas, otimizar a produção e 

reduzir as interrupções nos fluxos de comércio para safras específicas. Neumann et al. (2021) 
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complementam que agregar todos os pesticidas aprovados no nível da cultura e não conceder 

pesos aos mais utilizados, reduz a capacidade de analisar o efeito das restrições sobre defensivos 

químicos específicos. Por essas razões, constata-se a importância em determinar grupos de 

pesticidas, principalmente em um contexto em que alguns países estão analisando ativamente 

alguns dos principais pesticidas utilizados nas safras de milho, soja e trigo. Grande parte das 

investigações existentes não fazem essa identificação, o que pode levar à minimização das reais 

implicações comerciais (Curzi, Raimondi e Olper, 2015; Ferro, Otsuki e Wilson, 2015; Traoré 

e Tamini, 2021).  

Outra contribuição se dá pela avaliação dos LMRs de pesticidas como um padrão 

alimentar particular. Geralmente, os estudos que avaliam os padrões, o fazem de forma 

generalizada pela análise de diversas medidas Sanitárias e Fitossanitárias (SPS - Sanitary and 

Phytosanitary), contemplando um extenso número de componentes SPS de forma conjunta, 

sem estabelecer um objetivo específico (Arita, Mitchell e Beckman, 2015; Beckman e Arita, 

2017; Crivelli e Groeschl, 2016; Disdier, Fontagné e Mimouni, 2008; Murina e Nicita, 2017). 

Duas meta-análises, realizadas por Li e Beghin (2016) e Santeramo e Lamonaca (2019), 

demonstram que os efeitos dos diferentes níveis de rigor dos padrões sobre o comércio são 

condicionados à cobertura setorial, geográfica e ao tipo de Medida Não Tarifária (MNT) 

avaliada. Essas análises destacam a necessidade em especificar não apenas os produtos 

investigados, como também a medida regulamentar aplicada para facilitar a elaboração de 

políticas pontuais e assertivas para setores específicos. Por essa razão e pela natureza complexa 

das políticas de segurança alimentar, considerar uma política SPS específica facilita a discussão 

dos seus efeitos em termos de política comercial. 

Além dessa introdução, a estrutura do artigo contempla, na seção 2, evidências teóricas 

e empíricas para contextualizar o efeito dos padrões alimentares no comércio, destacando a 

abordagem no que se refere aos custos de conformidade. A seção 3 discute os procedimentos 

metodológicos. Na seção 4 são discutidos os principais resultados e as implicações comerciais 

decorrentes das exigências quanto aos LMRs. A seção 5 encerra as discussões com as 

considerações finais. 

 

2 EFEITO DOS PADRÕES ALIMENTARES NO COMÉRCIO 

 

Por que os padrões alimentares afetam os fluxos de comércio? Para responder essa 

questão, é importante atentar à evolução das políticas e dos regulamentos que regem a produção 

agrícola, que determinam que os agricultores ajustem suas safras às práticas alternativas de 

produção para atender às exigências do país comprador. Essas mudanças políticas e 

regulatórias, e a incerteza associada, afetam os custos dos produtores, bem como sua capacidade 

em acessar os mercados de exportação. A partir dessa perspectiva, é importante considerar a 

estrutura de custos enfrentada pelo produtor quando ele já possui um mercado consolidado ou 

quando busca expandir seus fluxos de comércio para novos parceiros comerciais.  

Essa questão é enfatizada na “nova teoria do comércio”, que explica a diferenciação dos 

produtos em uma estrutura de concorrência monopolística que, além de explorar os aspectos de 

produtividade, salários, volumes de produção e lucros, diferenciam as firmas exportadoras das 

não exportadoras (Chaney, 2008; Shingal, Ehrich e Foletti, 2020). Os elementos das firmas 

heterogêneas foram introduzidos por Melitz (2003) ao explicar que as diferenças de 

produtividade entre as empresas são uma fonte adicional de vantagem comparativa. A 

introdução de um novo padrão alimentar, por exemplo, impõe custos de entrada que apenas 

empresas mais produtivas têm capacidade de arcar. O modelo teórico de Abel-Koch (2013) 

acrescenta que esses novos custos selecionam as empresas para o mercado de exportação, o que 

pode explicar o comércio zero entre alguns pares de países.  

O componente de custo fixo afeta a probabilidade de comércio entre duas economias e 



caracteriza a barreira à entrada de novos produtos em novos mercados. Já os custos variáveis 

recaem sobre as relações comerciais de produtos que já são comercializados bilateralmente 

(Maskus, Otsuki e Wilson, 2013). 

Observações empíricas demonstram que os LMRs mais rigorosos ou proibidos no país 

importador vão impor diferentes custos de adequação ao exportador para os produtos já 

transacionados entre pares de países e para os não consolidados nos fluxos de comércio. Para 

inserir um novo produto no país de destino, o produtor deverá arcar com um alto custo para 

entrar nesse mercado, que envolve desde mudanças nas práticas de produção ou especificações 

do produto, alteração nos rótulos e embalagens, e o desenvolvimento de procedimentos 

administrativos necessários para garantir a conformidade e assegurar as vendas nesse país. Para 

os produtos já transacionados, supõem-se que o exportador já arcou com os custos de entrada e 

os novos padrões estabelecidos pelo importador afetam apenas a estrutura de custos variáveis 

(Ehrich e Mangelsdorf, 2018; Ferro, Otsuki e Wilson, 2015; Fiankor, Curzi e Olper, 2020).  

Esses apontamentos são reforçados por Maskus, Wilson e Otsuki (2013) ao 

demonstrarem que as empresas exportadoras têm custos para consolidar suas negociações com 

os países de destino que têm padrões mais restritivos. Esses custos são mais elevados na medida 

em que os exportadores devem diversificar as práticas de produção a fim de atender às distintas 

necessidades em diferentes mercados. Yeung et al. (2018) ilustram um caso de segmentação na 

produção de cacau em Gana para atender às diferentes exigências da UE e do Japão. O mercado 

japonês permite o uso de uma série de pesticidas importantes ao controle de pragas e doenças 

na produção de cacau, como clorpirifos, fenitrotion, promecarb, fenvalerato, endosulfan e 

pirimifos-metil. O tratamento com esses produtos melhora os rendimentos produtivos da safra. 

No entanto, tais pesticidas são proibidos pela UE. Empresas maiores são mais adaptadas para 

atender aos diversos padrões agroalimentares dos dois mercados. Já as empresas menores estão 

em potencial desvantagem pela estrutura de custos para realizar as adaptações. De acordo com 

os autores, alguns produtores de cacau em Gana precisam decidir se vão atender o mercado 

europeu ou o japonês, mas não conseguem atender a ambos. 

Fiankor, Curzi e Olper (2020) adicionam que para os pares de países que têm relações 

comerciais estabelecidas em alguns setores, é provável que o exportador invista nos custos fixos 

para um novo produto entrar e manter-se naquele mercado. As relações comerciais bilaterais 

com participações de importação consolidadas, fornecem know-how para o exportador 

envolvido nessa negociação, uma vez que o país acumula experiências em cumprir os 

regulamentos específicos do importador. Essa constatação corrobora as conclusões de Grant, 

Peterson e Ramniceanu (2015), que demonstram que os parceiros comerciais com menores 

fluxos comerciais encaram um custo fixo relativamente mais elevado de seus parceiros 

comerciais em determinados segmentos. Os investimentos em novas técnicas de produção e os 

ajustes necessários são relativamente mais altos para aqueles países. 

Já os custos variáveis ocorrem para manter a adequação aos padrões, incluindo o 

controle, os testes e a certificação nos processos produtivos. Este achado é consistente com a 

literatura que sugere que os LMRs mais rigorosos nos países de origem das exportações 

representam uma atualização de qualidade para compradores ou consumidores. 

Consequentemente, a demanda pelos produtos que sinalizam a atualização de qualidade tende 

a aumentar e até cobrir os custos enfrentados pelo produtor (Shingal, Ehrich e Foletti, 2020; 

Xiong e Beghin, 2017). 

O problema é que sob certos sistemas regulatórios, os custos podem se estender além 

do necessário para atender às especificações técnicas impostas pelo importador, incluindo 

gastos excessivos para que garantam às autoridades nos países de destino que as exportações 

estão de acordo com as especificações requeridas. De todo modo, Hejazi, Grant e Peterson 

(2018) afirmam que os países que conseguem cumprir com as adequações e ainda fornecer 

preços competitivos, podem expandir sua parcela de mercado. 



Embora as teorias clássicas não tenham considerado a percepção de qualidade de 

determinado produto como um determinante na demanda do consumidor, estudos recentes têm 

dado ênfase a essa variável, ao considerar os aspectos que afetam o desempenho exportador dos 

países e, retomando Hejazi, Grant e Peterson (2018),  mesmo que exista um aumento nos custos 

comerciais, tanto maior é a garantia de acesso aos mercados (Curzi et al., 2020; Disdier, Gaigné 

e Herghelegiu, 2020; Fiankor, Curzi e Olper, 2020; Traoré e Tamini, 2021). O desenvolvimento 

de uma demanda mais heterogênea, fragmentada e dinâmica no setor agroalimentar tornou as 

estratégias de concorrência baseadas em preço menos atrativas, sendo substituídas pelas 

estratégias voltadas para o controle de qualidade em termos de conformidade regulatória 

(Jouanjean, 2012). 

É possível que os consumidores estejam dispostos a pagar por um “prêmio de qualidade” 

para bens que atendam aos padrões. Por esse incremento nos preços, os consumidores absorvem 

os custos de adequação para o atendimento dos regulamentos que geram produtos de melhor 

qualidade (Curzi et al., 2020). Nesse caso, o modelo de Abel-Koch (2013), que introduz os 

efeitos econômicos das MNT no arcabouço teórico de Melitz (2003), prevê que os padrões 

reduzem a concorrência para a variedade de produtos regulamentados no mercado de destino e 

os exportadores que conseguem explorar a concorrência reduzida neste novo ambiente de 

mercado, repassam os custos extras de produção aos consumidores como preços mais altos.  

Outra possibilidade é a exclusão das exportações de produtos de baixa qualidade, ou 

seja, todos os produtos tornam-se “homogêneos” já que os padrões podem limitar o escopo da 

qualidade como um atributo de diferenciação e induzir um aumento na competição de preços. 

Isso ocorrerá se o cumprimento obrigatório da norma pública estimular as empresas, que até a 

introdução do padrão estava produzindo sob “baixa qualidade”, a melhorar a qualidade do 

produto. Neste caso, de acordo com o modelo teórico de Ronnen (1991), a diferença de 

qualidade entre as empresas sobreviventes se reduz após a introdução do padrão e o ambiente 

econômico torna-se similar à condição de concorrência perfeita. Consequentemente, haverá um 

aumento na concorrência pelo excesso de oferta e a redução dos níveis de preços praticados.  

Murina e Nicita (2017) exprimem que as medidas SPS no setor agroalimentar, que 

incluem as políticas de LMR, são mais associadas à garantia de qualidade do produto e a 

segurança à saúde do consumidor, do que com a proteção dos produtores domésticos. A 

proliferação e o aprimoramento dos padrões implicam que os produtores devem decidir, além 

da quantidade produzida, a qualidade do produto a ser comercializado. Xiong e Beghin (2017), 

Fiankor, Curzi e Orper (2020) e Traoré e Tamini (2021) estenderam a literatura sobre a 

qualidade dos produtos agrícolas ao inserir a abordagem dos LMRs ao demonstrarem que o 

nível de resíduos de pesticidas em uma cultura alimentar, determina sua qualidade em termos 

de contaminação por defensivos químicos.  

Os produtos oriundos de processos produtivos sob LMRs mais rigorosos podem indicar 

um nível mais alto de sofisticação das práticas produtivas, resultado das decisões de 

investimento em insumos alternativos mais caros e em capital humano especializado, capaz de 

evitar o uso de determinados defensivos e melhorar o controle de pragas e doenças com 

diferente tipo de manejo (Vandemoortele e DeConinck, 2014). Com efeito, atender aos LMRs 

específicos do importador reduz as assimetrias de informação e atualiza as percepções de 

qualidade por parte dos compradores, como também afeta as quotas de mercado no país de 

destino entre as opções finais de produtos comercializados para os exportadores sobreviventes 

em determinados setores.  

Sob essa perspectiva, as contribuições teóricas mostram que os padrões agroalimentares 

mais rígidos afetam o comportamento das exportações e a estrutura de mercado. Ao relacionar 

esse efeito com os custos incorridos pelas empresas exportadoras, conclui-se que algumas 

sairão do mercado. Esse delineamento expressa os padrões mais estritos como obstáculos ao 

comércio. Todavia, uma realocação da participação no comércio de empresas mais produtivas 



beneficiará alguns países, caracterizando os padrões como propulsores ao comércio. A natureza 

conflitante dos padrões, ora promovendo, ora reduzindo o comércio bilateral, define-os como 

medidas frequentemente ambíguas. O resultado é um debate contínuo sobre “padrões como 

barreiras ou catalisadores comerciais” (Anders e Caswell, 2009). Assim, mesmo que os LMRs 

sejam fundamentais para a atualização de qualidade por parte dos consumidores, até que ponto 

os produtores respondem às diferentes regulamentações permanece como uma questão 

empírica. 

Para Shingal e Ehrich (2019), a facilidade com que as empresas do país exportador 

podem atender aos padrões mais rigorosos do importador depende, entre outros fatores, do nível 

de regulamentação no país exportador, da restritividade dos padrões do importador em relação 

ao país exportador e se as empresas do país exportador têm uma vantagem comparativa no 

cumprimento de uma regulamentação mais estrita. Cumprir uma regulamentação mais rigorosa 

não só tem um efeito de custo comercial, mas também pode estar associado a um efeito de 

aumento da demanda, especialmente se as exportações forem destinadas a mercados onde as 

preferências do consumidor são orientadas para a proteção à saúde e à sustentabilidade do 

ambiente produtivo. No entanto, o custo do comércio pode ser proibitivo para os países que não 

têm acesso à informação, tecnologia, capacidade de gestão e financiamento, o que impede suas 

empresas de adaptar os processos de produção de forma rápida e adequada para atender aos 

padrões dos produtos ou para obter serviços de teste e certificação necessários para demonstrar 

a conformidade.  

Os autores avaliaram empiricamente essas questões para o comércio agroalimentar de 

53 países exportadores com destino à UE, entre 2005 e 2014. Primeiro observaram que a partir 

de 2009, quando todos os países europeus harmonizaram suas políticas de LMR para um mesmo 

padrão, os fluxos de comércio intra-UE aumentou, mas apenas na margem intensiva, isto é, a 

harmonização manteve os fluxos de comércio para produtos que já eram comercializados. Esse 

resultado sugere que os países do bloco europeu tiveram apenas custos variáveis para a 

consolidação do comércio. A mesma conclusão foi obtida para o comércio entre países da UE 

e os demais membros da OCDE não pertencentes à UE. Sobre esse último resultado, existe um 

consenso na literatura de que os países de maior renda são declaradamente mais rigorosos e os 

fluxos de comércio entre eles são relativamente mais estáveis (Xiong e Beghin, 2017). Ao 

considerar as exportações dos países não membros da OCDE, para a UE, os custos comerciais 

afetam tanto a probabilidade de comércio entre os países (margem extensiva) como a 

possibilidade de os produtos já consolidados se manterem no mercado (margem intensiva).  

Hejazi, Grant e Peterson (2018) estimaram os efeitos das diferentes políticas de LMR 

para as exportações de frutas e vegetais frescos dos Estados Unidos (EUA) para 88 países, nos 

anos 2013 e 2014. Os resultados encontrados demonstram que os padrões LMR mais rigorosos 

no país de destino em comparação com o mercado de origem, reduz significativamente as 

exportações bilaterais e isso se deve aos constantes custos de adequação para atender às 

diretrizes de segurança do alimento mais rígidas no país importador.  

Xiong e Beghin (2017) investigaram o efeito do rigor relativo dos LMRs dos países 

importadores em relação aos padrões internacionais do Codex, sob a perspectiva do produtor. 

Diferentemente de outros estudos, os autores consideraram os efeitos pelo lado da oferta (custos 

de conformidade) e da demanda (ao considerar a percepção de qualidade associada aos LMRs 

mais rígidos) de forma explícita. O trabalho inclui 61 países exportadores, 20 importadores e 

109 produtos agrícolas, analisados no período de 2007 a 2012. Os LMRs mais estritos no 

mercado de destino aumentam a demanda de importação ao garantir maior segurança alimentar. 

Entretanto, reduzem a oferta de exportação ao impor custos adicionais ao produtor. Os autores 

observaram qual efeito foi predominante e mostraram que a magnitude do efeito qualidade 

supera a do efeito custo, sugerindo que ocorre um repasse dos custos via mecanismo de preços 

como uma forma de diferenciação dos produtos. Esses custos, associados à adequação aos 



LMRs, colocam os exportadores dos países menos desenvolvidos em desvantagem no mercado 

mundial de produtos vegetais. No entanto, o rigor do LMR não impede a criação de novas 

parcerias comerciais, uma vez que afetam o comércio internacional principalmente ao alterar a 

intensidade do comércio entre os parceiros comerciais existentes.  

Traoré e Tamini (2021) avaliaram o efeito dos diferentes padrões LMR na produção,   

exportação e na demanda de manga. Foram incluídos 12 exportadores africanos, 31 

importadores da OCDE e a análise foi realizada para o ano de 2016. Os resultados demonstram 

que o alto rigor dos LMRs em vigor nos países da OCDE reduz a probabilidade dos países 

africanos em produzirem mangas compatíveis com a regulamentação dos países de alta renda, 

mas aqueles exportadores que cumprem os custos de conformidade para adequar às exigências 

dos importadores, aumentam seus fluxos comerciais para aqueles mercados, prevalecendo o 

efeito do aumento da demanda e do repasse dos custos via preços. Os LMRs atuam como 

barreiras por impedir a produção, mas são propulsores do comércio quando melhoram a 

percepção de qualidade por parte dos consumidores. 

Outros estudos abordam os efeitos de outros padrões agroalimentares (que não os 

LMRs) nos fluxos de comércio. Fontagné et al (2015), por exemplo, investigaram junto a firmas 

exportadoras francesas (1996-2005), as implicações dos padrões SPS mais restritivos no país 

importador sobre os fluxos de comércio. Os resultados mostraram uma redução no comércio, 

pois o cumprimento de regulamentos SPS mais rigorosos impõe custos adicionais que são 

parcialmente repassados ao consumidor se representar um incentivo para as empresas 

atualizarem a qualidade dos seus produtos. Outra discussão acerca das estimativas é que o rigor 

relativo nos padrões reduz tanto os fluxos comerciais existentes, como a participação no 

mercado de determinados setores. Também foi identificado que os efeitos ocorrem em menor 

magnitude nas grandes empresas, pois é possível que elas tenham maior produtividade e 

consigam arcar com os custos de conformidade mais facilmente. Esse argumento é sustentado 

por Curzi et al (2020) que, ao avaliarem um conjunto de empresas peruanas, observam que as 

firmas maiores são menos afetadas pelos padrões internacionais. 

Fiankor, Haase e Brümmer (2021) analisaram os efeitos heterogêneos dos padrões 

alimentares no comércio agrícola. O estudo compreendeu 66 países entre os anos 1998 a 2017 

e, diferentemente de outros trabalhos que assumiram padrões SPS cujos efeitos eram ambíguos, 

podendo atuar de forma a promover ou reduzir o comércio, estes autores utilizaram um padrão 

essencialmente restritivo aos fluxos bilaterais. Ao comparar a restritividade entre os 

regulamentos estabelecidos pelo importador e pelo exportador, os resultados demonstraram que 

os padrões mais rígidos do importador são, de fato, restritivos ao comércio. Entretanto, o efeito 

varia com a intensidade em que os países comercializam. Os autores reforçam que os parceiros 

comerciais que compartilham os maiores volumes comerciais consideram mais lucrativo 

investir para atender aos custos de padrões específicos do importador e, assim, manter e 

aumentar parcela de mercado. 

 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 Abordagem empírica 
 

Para estimar os efeitos do rigor relativo dos LMRs do país importador em relação ao 

exportador, como um padrão agroalimentar no comércio de grãos, parte-se da modelagem de 

gravidade estrutural. O modelo gravitacional fornece um arcabouço teórico consolidado para 

os estudos em economia internacional desde o início dos anos 2000, quando foi desenvolvido 

com base em uma função de preferência CES/Armington por Anderson e van Wincoop (2003). 

A partir daí, outros fundamentos teóricos embasaram modelos gravitacionais mais robustos. 



Por exemplo, o modelo ricardiano desenvolvido por Eaton e Kortum (2002) incorpora ao 

modelo tradicional parâmetros relacionados à vantagem absoluta, à vantagem comparativa e às 

barreiras geográficas. Já o modelo com firmas heterogêneas, considera a auto-seleção de 

empresas nos mercados de exportação e seu impacto nos volumes de comércio (Helpman, 

Melitz e Rubinstein, 2008; Melitz, 2003). O modelo de elasticidade-custo variável de Novy 

(2013) flexibiliza a suposição de que um padrão agroalimentar tem o mesmo efeito proporcional 

no comércio bilateral, independente da origem do produto e do comércio já existente entre pares 

de países. 

Uma vez que o objetivo desse estudo é avaliar o efeito das dissimilaridades de um 

padrão de comércio entre pares de países, o modelo de Novy (2013) fornece uma especificação 

flexível para obter efeitos comerciais variáveis para um mesmo padrão de comércio. A 

especificação teórica é derivada de uma estrutura de equilíbrio geral, que inclui países dotados 

de um número arbitrário de bens diferenciados. A homogeneidade linear (função de custo com 

homogeneidade de grau um) e a simetria dos parâmetros (que garante que os custos de comércio 

para o país 𝑗 são iguais para todas as mercadorias oriundas do país de origem 𝑖) são 

provenientes, de acordo com Feenstra (2003), de uma função de gasto do tipo translog. A 

derivação do modelo para constatação dos dois pressupostos pode ser consultada no texto do 

autor ou em Novy (2013). 

A partir do resultado de equilíbrio geral, a especificação do modelo de gravidade 

estrutural translog é determinado por: 

 

𝑋𝑖𝑗

𝑌𝑗
=  

𝑌𝑖

𝑌𝑤
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(1) 

em que 𝑋𝑖𝑗 é o fluxo de comércio do exportador 𝑖 para os s importadores 𝑗  e 𝑌𝑗 é a receita do 

país 𝑗 (que deve ser igual à despesa 𝐸𝑗). A variável dependente é a razão de ambas variáveis e 

reflete a parcela das despesas do país 𝑗 no consumo de produtos que se originam do país 𝑖. 
Feenstra (2003) impõe a condição de market clearing de modo que 𝑌𝑗 é expresso por 𝑌𝑗 =

∑ 𝑋𝑖𝑗∀𝑖.𝐽
𝑗=1  Pela condição de compensação de mercado, a equação gravitacional compreende a 

participação das importações para resolver o problema de equilíbrio geral, procedimento similar 

ao utilizado por Anderson e van Wincoop (2003) no modelo CES, cuja derivação detalhada por 

ser consultada no artigo original. O resultado final é uma equação gravitacional translog para 

as participações (share) das exportações de 𝑖 nas importações de 𝑗. 𝑌𝑖 é a produção total no país 

exportador 𝑖, normalizada pela produção mundial 𝑌𝑤. A participação na importação também 

varia com o termo de resistência multilateral interna ln(𝑇𝑗), que representa uma média 

ponderada dos custos de comércio entre o importador 𝑗 e os seus parceiros comerciais. 𝛾 denota 

o parâmetro translog, 𝜏𝑖𝑗 expressam os custos bilaterais de negociação e 𝑠 o número de bens 

transacionados e reflete uma medida para a margem extensiva e 𝑦𝑠 a soma de todos os bens 

transacionados ponderada pela produção mundial. 

 Na equação de gravidade tradicional de Anderson e van Wincoop (2003) a variável 

dependente é logarítmica e representa uma relação log-linear com os custos de comércio, o que 

implica em uma elasticidade-custo constante. Na abordagem de Novy (2013) essa suposição é 

flexibilizada na forma translog, de modo a obter elasticidade-custo de comércio variável, isso 

significa que o valor da elasticidade reduz à medida que a participação das importações 

aumenta. Intuitivamente, dado o tamanho 𝑌𝑗 do país importador e o número de mercadorias 

exportadas 𝑠, um grande fluxo comercial 𝑋𝑖𝑗 significa que o país exportador desfruta de uma 

posição de mercado relativamente poderosa. Um pequeno fluxo comercial 𝑋𝑖𝑗 corresponde a 

uma baixa demanda por bens desse país, com efeito, os consumidores tendem a ser sensíveis às 



mudanças de preços. Como resultado, os pequenos exportadores são mais afetados pelo 

aumento dos custos de comércio e têm mais dificuldade para defender sua participação no 

mercado. Essa propriedade é explorada na investigação das assimetrias nos padrões LMR. 

 Analogamente à equação de gravidade tradicional, a expressão (1) relaciona a extensão 

do comércio bilateral às variáveis bilaterais, como custos de comércio, e também às variáveis 

específicas de país, como as receitas do exportador e do importador. 

 Como o primeiro e o último termo do lado direito da Equação (1) são invariantes em 

relação ao país importador 𝑗, é possível representá-los parcimoniosamente pelo efeito fixo de 

um exportador 𝜓𝑖. De forma similar, o termo de resistência multilateral interna é invariante ao 

exportador 𝑖 e pode ser capturada pelo efeito fixo de um importador 𝜆𝑗. Para resolver o problema 

de endogeneidade na relação padrões-comércio, que pode estar estabelecida nos volumes 

comerciais ex-ante, são incluídos efeitos fixos para par de países 𝜙𝑖𝑗  para minimizar a 

superestimação dos resultados comerciais dos LMRs5 (Baier e Bergstrand, 2007). 

Reescrevendo (1) e especificando o modelo para a estrutura de dados em painel, é obtida a 

seguinte forma funcional: 

 
𝑋𝑖𝑗𝑝𝑡

𝑌𝑗𝑝𝑡
=  −𝛾 ln(𝜏𝑖𝑗𝑡) + 𝜓𝑖𝑡 + 𝜆𝑗𝑡 + 𝜙𝑖𝑗𝑡 𝜀𝑖𝑗𝑡 

 

(2) 

 A variável dependente é zero quando não há exportação do produto 𝑝 do país 𝑖 para 𝑗 

em determinado ano 𝑡. Os custos de negociação 𝜏𝑖𝑗𝑡 (Equação 3) são definidos em termos dos 

padrões 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑡𝑝 e dos acordos comerciais bilaterais 𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡, que é uma variável dummy que 

recebe valor 1 se os países 𝑖 e 𝑗 compartilham de algum acordo de livre comércio e 0 caso 

contrário; 𝜑𝑝 representa os efeitos fixos específicos para os produtos. 

 

ln(𝜏𝑖𝑗𝑡) =  𝛽1𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑡𝑝 + 𝛽2𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝜑𝑝 

 

 

(3) 

 Substituindo (3) em (2): 

 
𝑋𝑖𝑗𝑝𝑡

𝑌𝑗𝑝𝑡
=  𝛽1𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑡𝑝 + 𝛽2𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 + 𝜑𝑝 + 𝜓𝑖𝑡 + 𝜆𝑗𝑡 + 𝜙𝑖𝑗𝑡 +  𝜀𝑖𝑗𝑡 

 

(4) 

O conjunto de efeitos fixos 𝜓𝑖𝑡, 𝜆𝑗𝑡, 𝜙𝑖𝑗,  𝜑𝑝 controlam uma gama de variáveis omitidas 

que afetam potencialmente o comércio bilateral. Os efeitos fixos unilaterais variantes no tempo 

𝜓𝑖𝑡 e 𝜆𝑗𝑡 caracterizam o modelo de gravidade estrutural ao fornecer a especificação correta para 

a representação dos termos de resistência multilateral (Fally, 2015). Além disso, controlam os 

choques de oferta (produção agrícola total no país 𝑖) e demanda (despesa total do país 𝑗 em bens 

estrangeiros) e outras 𝑛 variáveis não-observáveis específicas do país e variável entre os anos, 

por exemplo, qualidade institucional, vantagens comparativas na agricultura e outras medidas 

de política comercial unilateral (Anderson, Larch e Yotov, 2020; Yotov et al., 2016). O efeito 

fixo para par de países 𝜙𝑖𝑗 controlam todas as variáveis invariantes no tempo, como distância, 

relação colonial e idioma comum. Segundo Head e Mayer (2014) as estimativas com os efeitos 

fixos bilaterais representam melhor os custos de comércio bilateral do que o conjunto de 

 
5 Para dois países que comercializam altos valores de mercadorias entre si, existe maior possibilidades de o 

exportador arcar com os custos de conformidade para atender aos padrões do importador. Este último, por sua vez, 

tem maior possibilidade de liberalizar suas relações comerciais, caracterizando o caso de causalidade reversa. Baier 

e Bergstrand (2007) recomendam o uso de efeitos fixos para pares de países para explicar as ligações não 

observáveis entre a variável padrão agroalimentar endógena e o termo de erro nas regressões comerciais. 



variáveis padrões do modelo gravitacional, pois captam todos custos comerciais não-

observáveis pelo pesquisador. Já o efeito fixo de produto controla os custos de comércio 

específicos do setor. 

 A variável 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑡𝑝 é obtida pelo índice de rigor de Li e Beghin (2014): 
 

𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑝𝑡 =  
1

 𝑁(𝑝)

∑ exp (
𝐿𝑀𝑅𝑗𝑝𝑎𝑡 − 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑝𝑎𝑡

𝐿𝑀𝑅𝑗𝑝𝑎𝑡

)

𝑁(𝑝)

𝑛(𝑝)=1

 

 

(5) 

em que 𝐿𝑀𝑅𝑗𝑝𝑎𝑡 e 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑝𝑎𝑡 representam os LMRs do exportador 𝑖 e do importador 𝑗 para o 

produto agrícola 𝑝 e pesticida 𝑎, respectivamente. 𝑁(𝑝) é o número total de pesticidas aplicáveis 

ao produto 𝑝, de modo a obter uma média para cada produto agrícola. Os valores do índice 

variam no intervalo de [0, 2,718].  

O índice expresso na Equação (5) assume o valor um quando o país exportador 𝑖 adota 

os mesmos padrões estabelecidos pelo importador 𝑗 (𝐿𝑀𝑅𝑖𝑝𝑎𝑡 = 𝐿𝑀𝑅𝑗𝑝𝑎𝑡); assume valores 

acima da unidade quando o importador é mais rigoroso que o exportador (𝐿𝑀𝑅𝑖𝑝𝑎𝑡 > 𝐿𝑀𝑅𝑗𝑝𝑎𝑡) 

e inferior a um, quando o exportador é relativamente mais estrito (𝐿𝑀𝑅𝑖𝑝𝑎𝑡 < 𝐿𝑀𝑅𝑗𝑝𝑎𝑡). É 

esperado que ocorra custos de conformidade apenas quando o LMR do importador é mais 

rigoroso que aqueles estabelecidos pelo exportador, o que sugere que os principais pesticidas 

utilizados em determinada cultura devem ser reavaliados quanto ao seu uso para evitar 

concentrações de resíduos acima do nível permitido no mercado de importação. No caso da não 

conformidade, maiores tendem a ser a interrupções nos fluxos de comércio pela não adequação 

às exigências do importador. No entanto, se os exportadores arcam com os custos de adequação 

e atendem aos requisitos do importador, é grande a possibilidade de as remessas não serem 

rejeitadas por violação.  

As elasticidades no modelo de gravidade translog não são constantes entre os pares de 

países e podem ser observadas ao derivar a Equação (4) em relação à variável de interesse: 

 
𝑑(𝑋𝑖𝑗𝑝𝑡 𝑌𝑗𝑝𝑡⁄ )

𝑑𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑡𝑝
=

𝛽1

𝑋𝑖𝑗𝑝𝑡 𝑌𝑗𝑝𝑡⁄
 

 

(6) 

 O parâmetro 𝛽1 pode assumir valores negativos, indicando que o efeito custo é 

predominante em relação ao efeito qualidade, ou seja, os custos de adequação são absorvidos 

pelo produtor e podem atuar como barreiras ao comércio; ou podem assumir valores positivos, 

quando o efeito qualidade é superior ao efeito custo, de modo que os custos de conformidade 

podem ser repassados ao consumidor como um atributo de qualidade, evidenciando o efeito 

catalisador dos padrões agroalimentares. Em todos os casos, a possibilidade de ocorrer uma das 

duas situações reflete o efeito ambíguo dos padrões. 

 

3.2 Dados e procedimentos metodológicos 
 

 A Tabela 1 destaca os principais pesticidas utilizados para o controle de pragas e 

doenças nas safras de soja, milho e trigo. Essa informação é reportada pelo USITC (2020).  

  



Tabela 1. Principais pesticidas empregados nas culturas de soja, trigo e milho 

Soja 
Chlorothalonil Chlorpyrifos Glyphosate Mancozeb Paraquat Glufosinato 

Fungicida Inseticida Herbicida Fungicida Herbicida Herbicida 

Trigo 
Chlorpyrifos Chlorpyrifos-methyl Glyphosate Paraquat Spinosad  

Inseticida Inseticida Herbicida Herbicida Inseticida  

Milho 
Glufosinate-Ammonium Glyphosate Malathion Propiconazole   

Herbicida Herbicida Inseticida Fungicida   

Fonte: Elaboração própria com base em USITC (2020). 

 

Os países são bastante assimétricos quanto aos produtos e pesticidas que regulam, o que 

implica na ausência de muitos LMRs para determinadas combinações pesticida-cultura. Para 

superar esse desafio, alguns governos adotam uma política default, que atribui um valor comum 

a todos os defensivos não regulamentados, essa relação é apresentada na Tabela 2. Tomando a 

África do Sul como exemplo, o país detém um sistema próprio para a determinação de LMR, 

mas não regulamenta todos os pesticidas para todas as combinação pesticida-cultura. Por 

default, a África do Sul usa como referência o LMR do Codex (organização que estabelece os 

padrões internacionais para os LMR). No entanto, na ausência uma referência 

internacionalmente aceita, os mercados africanos adotam o padrão de 0.01 parte por milhão. 

Para esse trabalho foi considerado, além dos LMRs divulgados pelos países, suas respectivas 

políticas default. 

  

Tabela 2. Países selecionados e suas respectivas políticas default. 
Países da amostra Primeiro default Segundo default Países da amostra Primeiro default Segundo default 

África do Sul Codex 0.01 Indonésia Codex   

Argentina Codex 0.01 Israel Codex   

Austrália 0.01   Japão 0.01   

Brasil Codex   Marrocos Codex   

Canadá 0.01   México Codex   

Chile Codex   Rússia Codex   

China Codex   Suíça UE   

Colômbia     Tailândia Codex   

Coreia do Sul Codex   Taiwan Codex   

Egito Codex   Turquia Codex   

EUA 0.01   Ucrânia Codex   

Hong Kong Codex   Países membros da UE 0.01   

Índia Codex   Vietnã Codex 0.01 

Fonte: Elaboração própria com base em Shingal, Ehrich e Foletti (2020). 

 

Os grãos são analisados ao nível de desagregação a seis dígitos de acordo com o Sistema 

Harmonizado (HS – Harmonized System). São considerados 43 importadores e 43 exportadores, 

que representam os principais mercados atuantes nos fluxos comerciais dos referidos grãos, 

conforme Tabela 3. 
 

Tabela3. Produtos e países que compõem a análise. 

Produtos 
100190, 100510, 100590, 110100, 110220, 110311, 230400, 230230, 230210, 190430, 190410, 151529, 

151521, 150790, 150710, 120100, 110900, 110812, 110811, 110423, 110313 e 100110 

Importadores 

Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Chipre, Colômbia, Coreia do Sul, 

Croácia, Dinamarca, Egito, Eslovênia, Espanha, EUA, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, 

Indonésia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Malta, México, Países Baixos, Peru, Polônia, 

Portugal, Rússia, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Romênia, Suécia, Tailândia e Vietnã 

Exportadores 

África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, China, Chipre, 

Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Egito, Eslovênia, Espanha, EUA, Estônia, Finlândia, França, Grécia, 

Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Malta, México, Países Baixos, Peru, Polônia, 

Portugal, Rússia, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Romênia, Suécia, Suíça e Ucrânia 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Informações a respeito das variáveis utilizadas, suas respectivas descrições, unidades 

de medidas, sinais esperados na regressão e as fontes de dados, são apresentadas na Tabela 4. 

A variável referente 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑡𝑝 não apresenta sinal previamente esperado, pois o objetivo do 



estudo é justamente definir qual é o efeito dos padrões sobre os fluxos de comércio de grãos.  

 

Tabela 4. Descrição, fonte de dados e sinais esperados das variáveis empregadas 
Variável Unidade Sinal esperado Fonte 

𝑋𝑖𝑗𝑝𝑡 
Exportações de 𝑝 do país 𝑖 
para o país 𝑗 no ano 𝑡 

1000 US$ correntes 
Variável 

dependente 

UN COMTRADE, World Trade 

Integrated Solution  (WITS, 2021) 
𝑌𝑗𝑝𝑡 

Importações totais de 𝑝 pelo 

país 𝑗 no ano 𝑡 
1000 US$ correntes 

𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑝𝑡 
Índice LMR para o par de 

países 𝑖 e 𝑗 para o produto 𝑝 

no ano 𝑡 

0 ≤ 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑝𝑡

≤ 2,718 

A ser 

determinado 

Resultado da pesquisa com base nos 

dados da Homologa Agrobase (2021) do 

Departamento de Meio Ambiente, 

Alimentos e Assuntos Rurais do Reino 

Unido) 

𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 

Variável dummy que 

representa acordo de livre 

comércio entre o par de 

países 𝑖 e 𝑗 no ano 𝑡 

𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦 (+) Mario Larch (2021) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 O período analisado compreende todos os anos pares entre 2010 a 2018. O gap temporal 

ocorre porque os reajustes nos pesticidas são esporádicos. Mais especificamente, os LMRs são 

fixados por cinco anos, podendo sofrer renovação ou ajustes ao final desse período. Outra 

justificativa para o espaçamento entre os anos se deve ao possível viés nas estimativas pela não 

consideração da inconsistência temporal da política comercial. Por essa razão, é possível que 

as variáveis dependentes e independentes não se ajustem totalmente dentro de um único ano, 

podendo gerar um problema quando se utilizam estimadores de efeito fixos sobre dados 

agrupados ao longo de anos consecutivos (Piermartini e Yotov, 2016). Outra justificativa para 

o período analisado ocorre pela disponibilidade dos dados, que envolvem custos para o acesso. 

Para testar a correta especificação do modelo, é realizado o teste Ramsey RESET (Regression 

Equation Specification Error Test). 

 Também é importante considerar que os fluxos de comércio contêm muitos dados 

faltantes ou iguais a zero, seja porque dois países não transacionam determinado produto entre 

si; pelo fato desse volume ser pequeno ao ponto de ser contabilizado como zero ou mesmo por 

problemas nas bases de dados internacionais. A aplicação do estimador MQO descarta os fluxos 

zeros da amostra, admitindo a inexistência de comércio nulo mesmo que estes contenham 

informações importantes. Santos Silva e Tenreyro (2006) propõem um tratamento adequado 

para contornar o problema de viés de seleção, sugerindo estimar o modelo gravitacional a partir 

do estimador linear de Poisson Pseudo-Máxima Verossimilhança (PPML), o que permite 

considerar as informações contidas nos fluxos de comércio zero, como também controlar a 

heterocedasticidade presente nos fluxos comerciais.  

 

4 RESULTADOS  

 

 Os resultados estimados são apresentados na Tabela 5. Utilizando a mesma estratégia 

empírica de Fiankor, Haase e Brümmer (2021), é apresentado na coluna (a) e (b), 

respectivamente, os resultados oriundos do estimador PPML e MQO6, o emprego do estimador 

MQO é para conferir a robustez das estimativas. O número de observações é menor na coluna 

(b) pois são excluídas da amostra todos os fluxos nulos. O alto coeficiente de ajustamento (R²) 

com o PPML reflete o bom ajuste típico dos modelos de gravidade pelo conjunto de efeitos 

fixos. Nos dois casos, o teste Reset7 indicou que os modelos estão bem especificados. 

 
6 Conforme sugestão de Correia (2019), foi utilizado o comando ppmlhdfe e reghdfe para lidar com os efeitos fixos 

de alta dimensão descritos na especificação da equação de gravidade.  
7 H0: o modelo não possui erros de especificação. 



Tabela 5. Resultados das estimativas do modelo empírico 

Variáveis 

(a) PPML (b) MQO 

𝑋𝑖𝑗𝑝𝑡

𝑌𝑗𝑝𝑡
 

𝑋𝑖𝑗𝑝𝑡

𝑌𝑗𝑝𝑡
> 0 

𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑝𝑡  
0.166*** 0.023*** 

(0.048) (0.005) 

𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 
0.177 0.007 

(0.134) (0.011) 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
-2.694*** 0.070*** 

(0.119) (0.009) 

N 177.056 43.685 

R² 0.750 0.351 

EF Sima Sima 

Reset  0.478 0.588 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. Os valores entre parênteses referem-se aos erros-

padrão robustos. * p<0.10.** p<0.05. *** p<0.01. a EF para importador-ano, exportador-ano, par de países e 

produto.  

 

Em ambos os casos, a variável 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑝𝑡 foi significativa ao nível de 1% e apresentou 

sinal positivo, indicando que o enrijecimento do importador na definição da concentração dos 

LMRs para pesticidas tem um efeito positivo sobre o comércio de grãos. Este resultado é 

consistente com a ideia de que esses padrões atuam como catalisadores dos fluxos comerciais. 

O sinal positivo sugere que os custos extras para a adequação aos requisitos do importador 

podem ser compensados por um maior acesso ao mercado pelo exportador devido à atualização 

da qualidade. As medidas para o controle de pesticidas aliviam as assimetrias de informação e 

garantem a segurança dos produtos regulados. Mesmo que os produtores arquem com custos, a 

busca pela conformidade com os padrões é uma forma de tornar os produtos importados 

similares aos vendidos no mercado doméstico, cuja qualidade em termos de resíduos de 

pesticida é conhecida pelos compradores. Alguns autores sintetizam esse argumento ao indicar 

que os produtos tornam-se homogêneos dentro de um mercado regulado, uma vez que os 

padrões são extensivos a todos produtores, domésticos e estrangeiros (Curzi et al., 2020; 

Maskus, Otsuki e Wilson, 2013).  

Em outras palavras, os padrões melhoram implicitamente os fluxos de informação entre 

fornecedores e consumidores sobre as características inerentes ao produto, porque as 

características essenciais são padronizadas e a qualidade e o desempenho são assegurados. Com 

efeito, os padrões podem servir para facilitar as transações comerciais, promover a integração 

entre os mercados globais e, potencialmente, aumentar o comércio. Este resultado é coerente 

com as conclusões de Chen, Wilson e Otsuki (2008), Xiong e Beghin (2017), Fiankor, Curzi e 

Olper (2020) e Traoré e Tamini (2021), que indicam que os padrões mais rígidos do importador 

promovem o comércio, mas contrastam com as descobertas de Fontagné et al (2015), Hejazi, 

Grant e Peterson (2018) e Fiankor, Haase e Brümmer (2021), que chamam atenção para o efeito 

negativo dos regulamentos comerciais.  

Os coeficientes estimados para a variável 𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 são positivos, resultado consistente 

com a previsão teórica de que as preferências comerciais aumentas os fluxos de comércio. 

Entretanto, não apresentaram significância estatística, provavelmente porque os extensos 

efeitos fixos nas especificações do modelo absorveram parte das variações que seriam 

identificadas pela dummy 𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡. Não controlar os efeitos fixos bilaterais (par de países) produz 

um efeito 𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 estatisticamente significativo, mas pode ocorrer o problema de 

endogeneidade, de modo que os parâmetros podem ser viesados e inconsistentes. Fiankor, 

Haase e Brümmer (2021) encontrou o mesmo resultado não significativo. 

Adicionalmente, são apresentados na Tabela 7 os resultados observados por tercis. 

Foram considerados apenas os fluxos positivos de comércio e na ausência de dados nulos, as 



estimativas são obtidas pelo estimador MQO (Curzi et al., 2020; Traoré e Tamini, 2021). Os 

tercis 1, 2 e 3 representam, nesta ordem, ⅓ dos fluxos de comércio que indicam baixa, média e 

alta participação dos envios de grãos do exportador 𝑖 no total importado pelo país 𝑗. Os 

resultados das colunas Tercil 1 e Tercil 2 são indicados com um maior número de casas 

decimais para que seja observada a precisão da magnitude dos parâmetros estimados. As 

estatísticas reportadas pelo teste Reset corroboram a boa especificação dos modelos. 

 

Tabela 7. Resultados das estimativas.  
Variáveis Tercil 1 Tercil 2 Tercil 3 

𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑝𝑡  
0.00002*** -0.000198 0.023*** 

(0.00005) (0.00020) (0.005) 

𝑅𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 
0.000006 -0.000462 0.007 

(0.00001) (0.000432) (0.011) 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
0.00006*** 0.00421*** 0.066*** 

(0.00001) (0.000371) (0.009) 

N 43.844 43.844 43.844 

R² 0.103 0.088 0.347 

EF Sima Sima Sima 

Reset  0.442 0.222 0.649 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa. Os valores entre parênteses referem-se aos erros-

padrão robustos. * p<0.10.** p<0.05. *** p<0.01. a EF para importador-ano, exportador-ano, par de países e 

produto.  

  

Os efeitos médios mascaram uma informação importante acerca da heterogeneidade dos 

fluxos comerciais: os efeitos dos padrões agroalimentares são relevantes apenas sobre os 

exportadores que mantêm maior parcela de mercado nas importações de grãos. O que é 

esperado, pois implica que os países que comercializam grandes volumes tendem a atualizar 

sua estrutura de produção para comportar as exigências fitossanitárias do importador. Segundo 

Melitz (2003) e Helpman et al (2008), um padrão mais rigoroso no mercado de importação 

induz um efeito de seleção entre os países fornecedores ao aumentar os custos comerciais e 

variáveis que discriminam os produtores que não estão em conformidade. Curzi et al (2020) 

mostraram que os efeitos negativos dos padrões reduzem com o tamanho da participação do 

exportador no mercado importador. Adicionalmente, os resultados da Tabela 7 acrescentam que 

os efeitos positivos dos regulamentos são maiores quanto maior a parcela de mercado de países 

com fluxos comerciais consolidados. Já Ehrich et al (2018) relatam efeitos positivos em decis 

elevados da distribuição do fluxo de comércio, e negativos em decis inferiores.  

Considerando o padrão LMR investigado, os resultados demonstram que para manter as 

relações de comércio, os produtores atentam ao uso de pesticidas para manter a concentração 

permitida pelos parceiros e, mesmo nos países em desenvolvimento, alguns produtores farão o 

esforço para atender aos regulamentos específicos do importador, principalmente quando este 

é responsável por absorver parcela significativa dos envios internacionais. Entre as estratégias 

empregadas para a conformidade dos LMR do importador, a busca por pesticidas alternativos, 

a segregação das safras para atender diferentes mercados, o desenvolvimento de manejo 

alternativos para o controle de pragas e doenças, o fornecimento de testes de pré-exportação e 

o monitoramento são algumas opções que envolvem custos ao exportador, mas que são 

suportados para que fornecimento de bens alimentícios na cadeia de suprimentos globais não 

sejam interrompidas por falta de adequação. 

 Os países que apresentam volumes médios ou baixos, não são afetados pelos padrões do 

mercado de importação. Embora o parâmetro estimado para o índice 𝐿𝑀𝑅𝑖𝑗𝑝𝑡 tenha sido 

estatisticamente diferente de zero no Tercil 1, a sua magnitude é próxima a zero, indicando que 

o efeito dos padrões sobre os fluxos comerciais é insignificante para baixas participações das 

exportações de 𝑖 nas importações totais de 𝑗. 



 Esse achado é consistente com as conclusões de Fiankor, Haase e Brümmer (2021), que 

confirmaram a hipótese de que parceiros comerciais maiores arcam com os custos de 

conformidade para atender aos padrões específicos do importador. Os autores avaliaram o efeito 

de uma medida tradicionalmente restritiva, cujas implicações eram maiores à medida em que 

as participações nas importações eram menores, indicando que as barreiras ao comércio afetam 

em maior magnitude os parceiros comerciais pouco consolidados, sobretudo pelos altos custos 

de entrada. Diferente desse resultado, esse estudo contribui para a literatura ao identificar que 

à medida que os países consolidam suas exportações (no setor de grãos) e elevam sua 

participação nas importações totais dos principais importadores, os padrões atuam de forma a 

promover ganhos comerciais. Em termos econômicos, é possível que os padrões 

agroalimentares, para este estudo de caso, reflitam a demanda dos consumidores por segurança 

e pela qualidade dos produtos alimentares, de forma que a adequação a essas medidas tem sido 

uma condição para que as importações sejam estabelecidas. De tal forma, os custos incorridos 

para os ajustes no manejo de pragas e doenças são observados pelos consumidores como 

produtos mais seguros em termos de resíduos de pesticidas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A forma como os padrões afetam o comércio é alvo recorrente de estudos que buscam 

compreender a dinâmica das negociações de produtos agrícolas. Uma limitação dessa vertente 

na literatura é que as estimativas existentes pressupõem que o efeito dos padrões sobre o 

comércio é constante. Essa suposição é flexibilizada neste estudo, que considera as 

elasticidades-custo de comércio variáveis entre pares de países, isto é, à medida que a 

participação das importações de um país aumenta, menor a elasticidade. Em termos 

econômicos, uma menor elasticidade custo pode implicar em menor substitutibilidade entre os 

produtos oriundos de diferentes mercados, de modo que exportador que mantém a maior parcela 

de mercado tem uma posição relativamente mais poderosa. Nesse caso, a demanda pelos bens 

desse país não reage às fortes mudanças de preços induzidas por custos de comércio. Por outro 

lado, os pequenos exportadores são mais afetados pelo aumento dos custos de comércio e têm 

mais dificuldade para manter sua participação no mercado. Contudo, à medida que os países 

enfrentam a barreira à entrada em um novo mercado e adaptam-se às exigências regulatórias do 

importador, tornam-se mais competitivos e os custos dos padrões alimentares diluem com o 

volume transacionado. 

 Esse último resultado pode ser explicado pelos ganhos de escala dos produtores que já 

têm seus fluxos de comércio consolidados. Os investimentos em tecnologias e em novas 

práticas de produção são incrementais e não envolvem grandes volumes comparativamente ao 

que ocorre com os países que decidem iniciar os envios para um novo mercado. Mas uma vez 

que esses últimos países arcam com esse alto custo de entrada, tornam-se competitivos e 

disputam mercado com os grandes fornecedores. 

 Outra contribuição desse estudo foi inserir nas discussões um padrão alimentar com 

crescente importância nas políticas de comércio, os LMRs, que tem ganhado relevância pelas 

alterações dos regulamentos para o uso de pesticidas nos principais mercados atuantes no 

comércio agrícola. Geralmente, os estudos sobre padrões agroalimentares não convergem 

quanto aos efeitos predominantes nos fluxos comerciais, essa variabilidade pode ser 

parcialmente causada pela variação na amostra de dados, que difere por setor investigado, 

países, níveis de agregação, entre outros fatores. Além disso, os distintos efeitos comerciais 

podem ser provocados pela forma de mensuração dos regulamentos, especificações do modelo 

e outras variações metodológicas. Tratar os LMRs como índices permite uma melhor 

mensuração e comparação do rigor dos padrões entre os países, além de identificar esse rigor 



para produtos específicos.  O uso de dummies, índice de frequência ou taxa de cobertura a partir 

da contagem de medidas SPS não superam essas limitações.  

 Os resultados obtidos fornecem a ideia de que os padrões relacionados à concentração 

de pesticidas legalmente tolerada no comércio de grãos não assumem, necessariamente, um 

caráter de instrumento de política comercial. Os parâmetros estimados sugerem que os custos 

de conformidade enfrentados pelo importador são justificados pela crescente demanda da 

sociedade por transparência e informações sobre a qualidade dos produtos que consomem. 

Manifesta-se, assim, uma nova configuração no processo de trocas. Na busca por padrões de 

segurança alimentar e com o intuito de prover o bem-estar social, as economias podem impor 

padrões que caracterizam a procedência dos produtos para regular o processo de produção. O 

objetivo final é reduzir os riscos associados ao consumo de produtos importados e promover 

um comércio mais seguro e com produtos de melhor qualidade em termos de riscos para a saúde 

humana e do meio ambiente. 

 Outro resultado importante converge com a literatura ao indicar que as economias com 

maior parcela de mercado nos países importadores tendem a arcar com os custos de ajustes, 

pois garantem acesso e a continuidade nesse mercado. Do ponto de vista do importador, a 

adequação as exigências nacionais, por parte do exportador, é uma forma de os produtores 

atualizarem as características de qualidade do bem importado e aliviar as assimetrias de 

informação pela sinalização dos atributos não observáveis do produto, a exemplo da 

concentração de resíduos de pesticidas. Porém, os países que já têm suas exportações limitadas 

pelas diferenças regulatórias nos LMR, enfrentam custos mais altos que os fornecedores que 

precisam promover alguns ajustes para manter seus envios. As estimativas comprovam essa 

hipótese ao mostrar que os padrões apresentam efeitos positivos e relevantes apenas sobre os 

países que mantêm os maiores fluxos de comércio. 

 A proposta desse trabalho foi baseada na sugestão para trabalhos futuros de Fiankor, 

Haase e Brümmer (2021), que sugeriram analisar padrões agroalimentares e mercados agrícolas 

específicos. Para estudos adicionais sobre esse tema, é sugerida análise similar para produtos 

perecíveis e não estocáveis. A condição de pós-colheita para esses produtos envolve diferentes 

concentrações de pesticidas quando relacionados aos produtos de fácil estocagem, como os 

grãos. 
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