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RESUMO 

PREVIS~O DE PREÇOS NA PECU~RIA DE CORTE DO 

ESTADO DE S~O PAULO 

xiii 

Ana Lúcia Kassouf 

Orientador: Prof. Rodo1fo Hoffmann 

Sêri es de preços reai s mensai s do bezerro, bo.; magro e da 

arrpba do boi gordo, no periodo de janeiro de 1970 a dezembro de 1986, 

foram anal isadas ,observando-se as vari ações ex i stentes e "ajustando-se 

modelos do tipo ARIMA, Harmônico e mistos, a fim de obter previsões de 

preços. 

Estas sêries temporais sao compostas por uma tendência li 

near de crescimento dos preços, variações clclicas estacionais, caracte

rizadas por periodos de safra e entressafra dentro do ano, e plurianuais, 

com periodo em torno de 6 anos, resultante dos abates de matrizes em ep~ 

cas de preços baixos, além de variações irregulares. 

Aplicando-se o método de Box e Jenkins ã série dos loga

ritmos dos preços da arroba do boi gordo, no perl0do de janeiro de 1970 

a dezembro de 1986, foi obtido como melhor modelo um SARH1A (0,1,1) 

(O, 1, 1)12' Entretanto, este nao forneceu boas previsões, nao conse

guindo captar os ciclos de 6 anos. 
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o modelo harmônico, aplicado a mesma serle e no mesmo p! 

riodo, conseguiu prever valores razoãveis,porêm, as melhores previsões 

de preços foram obtidas ao se utilizar modelos mistos comAR(2) e com 

ARMA (1,1), ou seja, contendo canponentes do·modelo harmônico associa

dos aos do ARIMA, 

Todos estes modelos forneceram previ sões mensa·i s de pre

ços da arroba do boi gordo para o ano de 1987, as quais foram compara

das, atraves do erro quadrãtico medio de previsão, aos preços do merca

do fisico·, Preços obtidos em negociações no mercado a termo do boi· go!,. 

do da Bols·a .de Mercadorias de São Paulo tambem foram comparados aos pr! 

ços do mercado fisico, para a verificação do seu desempenho. 

Os resultados mostraram ser o modelo misto com AR(2) o 

que forneceu melhores previsões, vindo em seguida o modelo misto com 

ARMA (1,1), as previsões do mercado a termo, o modelo harmônico e por 

último o SARlMA (0,1,1) x (0,1,1 )12' 

O modelo misto com AR(2) foi ajustado ã serie de preços 

da arroba do boi gordo num periodo mais longo, prevendo preços para 

1981 ate 1987, ano a ano, Estas previsões de preços, assim como as 

forneci das pelo mercado a termo, foram comparadas aos preços do mercado 

fisico, Observou-se que no mercado a termo as previsões foram melhores 

em 5 dos 7 anos; em 1982 e 1983 as previsões do modelo misto com AR(2) 

foram superiores. 

Este resultado nos levou a concluir que as previsões de 

preços obtidas na Bolsa de ~lercadorias de São Paulo são muito boas e 

refletem os preços do mercado flsico. 
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~s séries de preços do bezerro e boi magro, foi, também, 

ajustado o modelo com AR(2), para obtenção de previsões para 1981 e 

1987. Devido ã semelhança entre essas séries, foram obtidas previsões 

de preços do bezerro através de uma regressão com base nos preços do boi 

magro. 



BEEF CATTLE PRICE FORECASTING IN THE 
STATE OF SÃO PAULO 

xvi 

Ana Lucia Kassouf 

Adviser: Prof. Rodolfo Hoffmann 

SUMMARY 

Monthly real prices Df calf, feeder cattle as well as Df 

fat steer, from january, 1970 up to december, 1986, were analysed. ARI~A, 

Harmonic and mixed madels were fitted, in arder to make 

forecasts. 

prices 

In general, time series can be decomposedin the following 

itens: a) linear trend, b) seasonal variations, c) a long term cycle 

(with about six years period, which reflects cows slaughtering when 

prices are low and fat steers retention in the upward phasis of the 

cycle) and d) random variations. 

The Box and Jenkins processes were adjusted to the 

logarithm of fat steer prices, fran january, 1970 to december, 1986. 

The SARIr1A. (0,1,1) x (0,1,1) 12 mode 1 was chosen as the best one. However, 

this model was not helpful in forecasting since it fai1ed to capture 

long term cycles. 
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The harmonic model fitted to the same time series resulted 

in better estimates. However the best pr;ces forecasts were obtained by 

usi n9 the mi xed mode 1 s with AR( 2) and ARMA( 1,1) . Each one of these mode 1 s 

is a combination of the harmonic and ARlMA models. 

Al1 of the models provided monthly forecast estimates for 

prices of fat steer in 1987. These were compared with the prices real1y 

practiced under market conditions through the mean square error of 

forecasting. Futures market prices at the São Paulo Board of Trade were 

also campared with the actua1 market prices, in order to verify their 

performance. 

The results showed that the AR(2) mixed model provided 

the best forecasts, followed by ARMA(l ~ l) mixed model, the harmonic model 

and fi na 11y SARlt-"'A(O, 1 ,1) x (0,1, 1 ) 12' The futures market pri ces performed 

between the ARr"A( 1 , 1) mi xed mode 1 and harmoni c mode 1 . 

The AR(2) mixed mode1 was fitted to a longer series of fat 

steer prices and was used to forecast prices fram 1981 up to 1987, 

annually. These results and the futures market prices were campared with 

the actua1 market prices. Futures market predictions performed better in 

five out of the seven years considered. Better forecasts for 1982 and 

1983 \'lere obtained by AR(2) mixed model . 

Such results led us to conclude that the price forecasts 

obtained from the São Paulo Board of Trade are satisfactory and reflect 

the actual market prices. 
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The AR(2) mixed mode1 was also adjusted to the time 

series of calf and feeder cattle in order to obtain forecast estimates 

in 1981 and 1987. Due to the simmil ari ty between those time seri es, the 

price forecasts for ca1f were obtained through a regression of calf 

prices on feeder cattle prices. 



1. INTRODUÇAO 

Os mercados de produtos agrícolas são, muitas vezes, 

competitivos, ou seja, existe um grande número de vendedores e de 

compradores com informações sobre o mercado, negociando mercadorias 

razoavelmente homogêneas (ver, por exemplo, Brandt, 1980). Também é 

frequente a situação em que um grande número de produtores agrícolas 

se defrontam com um número relativamente reduzido de compradores, es

pecialmente quando o produto agrícola é a matéria prima de uma agro

indústria. 

A pulverização da produção agropecuária faz com que os 

produtores do setor sejam, de maneira geral, passivos ã formação dos 

preços, sujeitando-se ao preço estabelecido no mercado. 

Por outro lado, é importante o caráter biológico da 

produção agricola e sua dependência das condições climáticas, o que 

faz com que a produção planejada seja, em geral, bastante diferente 

da efetivamente obtida. 
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Ess'as ci rcunstânci as determi nam grande i nstabil idade 

nos ,preços agrícolas, em comparação com os preços de produtos e servi

ços não-agrícolas. Isso mostra a importância de se dispo~ de um mitodo 

estatístico para prever, da melhor maneira possível, os preços futuros, 

que são elementos essenciais para tomar decisões na produção e na co

mercialização dos produtos. 

O mercado de carne bovina nacional possui caracterís

ticas peculiares, apresentando ciclos que se repetem com certa regula

ridade~ com períodos de alta e baixa dos preços, o que torna as ticni

cas de previsão de grande importância na orientação dos agentes desse 

mercado. 

A formação destes ciclos já foi descrita por vários au

tores, entre eles: Dias (1972), Mascolo (1980) e Garcia (1984). Os ci

clos plurianuais decorrem basicamente das expectativas das cotações do 

boi gordo no futuro. Se a tendência do preço do boi gordo for decli

nante e o pecuarista projetá-la para o futuro, não haverá estímulo para 

a produção e retenção de matrizes. Os produtores, necessitando cobrir 

seus custos e estando os preços baixos, levarão um maior número de ani

mais ao abate, incluindo as matrizes, o que acentuará a tendência de 

baixa nos preços pelo excesso de oferta. Contudo, esta matança indis

criminada de animais acarretará em algum tempo escassez de boi gordo, 

o que fará reverter a tendência, com alta nos preços. Havendo uma 

expectativa futura desta alta, a produção ê estimulada e matrizes e be 

zerros serão retidos, reduzindo ainda mais a oferta de animais para ab~ 

te, acentuando a tend~ncia altista dos preços. Entretanto, futuramente 
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esta retenção de animais ocasionarã excesso de oferta e consequente de

clínio nos preços, dando início a nova fase de queda nos preços, e assim 

sucessivamente. 

Alem desta variação cíclica plurianual, hã tambem as va

riações estacionais dentro de um mesmo ano, que decorrem da sazonal idade 

da produção forrageira. No caso da criação extensiva de gado no Estado 

de São Paulo, na entrada do período das ãguas (setembro-outubro), a pro

dução forrageira aumenta, fazendo com que os produtores retenham o gado 

para obter maior peso, reduzindo com isto a oferta. Ao contrãrio, na 

entrada do período seco (abril-maio) a oferta de boi aumenta, pois o ga

do é vendido para evitar perdas de peso e prejuízo na venda. 

O mercado de carne bovina no Brasil, alem de apresentar 

oscilações nos preços decorrentes de ciclos normais de produção, sofre 

constantes intervenções goverDamentais que acarretam grandes variações 

dentro da série histórica e dificultam a obtenção de previsões de pre

ços, uma vez que a uniformidade do comportamento dos preços ao longo do 

tempo é drasticamente afetada. 

O conhecimento do ciclo pecuãrio e das variações nos pre

ços é de grande importância para os agentes do mercado bovino que tra

balham com expectativas, como é o caso das negociações futuras de boi 

gordo e garrote realizadas no Mercado a Termo da Bolsa de Mercadorias de 

São Paulo. Nesse mercado, indivíduos com a posse física da mercadoria 

podem se assegurar contra oscilações de preços utilizando o mecanismo de 

"hedge", atraves da compra ou venda de contratos com datas de vencimento 

futuro, como descrevem Andrade (1985) e Tsunechiro (1983). 
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A ocorrência de um periodo de alta dos preços prejudi ca 

os consumidores, diminuindo seu poder de compra e consequentemente o 

consumo per aapita de-carne. Por outro lado, o periodo de baixa acar

reta drãsticas consequências ã pecuãria de corte brasileira e descapita

liza o setor. As politicas governamentais visando amenizar essas osci

lações de preços poderiam ser mais efetivas se houvesse uma maneira de 

prever a evolução dos preços com uma p-recisão razoável. 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa e analisar as variações dos pr~ 

ços do bezerro, boi magro e da arroba do boi gordo no estado de São Pau

lo, levando em consideração a tendência ~ as variações c;cl icas, estacio

nais e plurianuais e as irregularidades que podem ocorrer dentro de uma 

serie temporal. 

Serão comparados os modelos de Anâlise Harmônica e ARlMA 

de Box e Jenkins, ajustando-os ãs series para obtenção de previsões de 

preços. Previamente serã feita uma exposição sobre aspectos bâsicos da 

teoria relativa a estes modelos. 

Para as três categorias, boi gordo~ boi magro e bezerro, 

as previsões obtidas serão comparadas aos preços do mercado fisico, para 

que se possa avaliar a capacidade preditiva do modelo utilizado. 

Preços do boi gordo, estabelecidos em negociações no mer

cado a termo da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, serão comparados aos 

obtidos atraves dos modelos estatisticos e também aos do mercado fisico, 

visando estudar o desempenho deste mercado quanto ã obtenção de boas pr~ 

visões. 
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3. REVIS~O DE LITERATURA 

3.1. Método de Anãlise Harmônica" 

~RCIA (1984) estudou as variações ciclicas e de tendên

cia dos preços anuais (1950-1982), das principais categorias de gado co

mercializado no Pantanal Matogrossense, comparando-as com as variações de 

outras regiões pecuárias do pais. A tendência mostrou-se linear, enqua~ 

to as oscilações em torno dessa tendência, estimadas pelo modelo harmô

nico, mostraram a existência de um ciclo pecuário de 8 anos para o boi 

magro no Pantanal Matogrossense e de 7 anos para o boi gordo no Estado 

de São Paulo. 

Este autor utilizou um modelo harmônico contendo apenas 

dois componentes, com perl0dos de 7 e 8 anos, e através do indice de 

Doran e Quilkey selecionou aquele que apresentava a maior porcentagem da 

variação explicada pela regressão. 

Assim como GARCIA (1984), vãrios outros autores, cita-

dos a seguir, utilizaram a anãlise harmônica para o ajustamenteo de 
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modelos e estudos de ciclos, porem raramente esta técnica foi utilizada 

para previsão de preços, que é o intuito deste trabalho. 

SILVEI~A JUNIOR (1979) utilizou modelos de.Análise Har

mônica para estudar o crescimento de bovinos da raça Ibagé e para fa

zer previsão do peso de abate, levando em consideração a variação esta

cional do peso do animal. 

Atraves de regressão mü1ti pl a com função harmôni ca OKAWA 

(1985) analisou preços e quantidades comercializadas de sardinha no mer 

cado atacadista de São Paulo. Os resultados obtidos permitiram consi

derar a análise harmônica um instrumento de grande utilidade no escla

recimento de fenômenos cíclicos do mercado de sardinha. 

COELHO (1980) empregou a análise harmônica a dados de 

produção de citros, enquanto AMARAL (1968) utilizou-a em dados de pre

cipitações pluviométricas e DUARTE (1974) no estudo de curva epidemio

lógica da ferrugem alaranjada do cafeeiro na Zona da Mata, MG. 

3.2. Método de Box e Jenkins (Modelos ARIMA). 

A técnica de Box e Jenkins é considerada 

muitos autores, em comparação aos modelos estatísticos 

Diante de tal fato, a bibliografia, no que se refere ã 

recente, . por 

tradicionais. 

aplicabilidade 

desta tecnica em problemas práticos e de economia agrícola e escassa, 

principalmente no Brasil. Isto incentivou-nos a estudar o desempenho 

dos modelos ARIMA aplicando-os ao estudo das variações de preços da pe

cuária de corte no Estado de São Paulo. 
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A seguir estão relacionados alguns trabalhos sobre essa 

tecnica. 

SCHMITZ e WATTS (1970) utilizaram o modelo ARIMA e a 

tecnica de alisamento exponencial para obter previsões da produção de 

trigo em quatro grandes pafses exportadores - Estados Unidos, Canadá, 

Austrália e Argentina - no perfodo 1950-1966. O objetivo foi obter pr! 

visões mais precisas comparando as duas tecnicas utilizadas. Para os 

Estados Unidos, o modelo ARIMA mostrou-se melhor enquanto que no Cana

dá, Austrália e Argen.tina o metodode alisamento exponencial foi supe

rior. Desta forma, os autores concluem que o meto do de previsão a ser 

escolhido depende das condições do problema e dos dados a serem utili

zados, sendo portanto especffico para cada caso. Alem d1sso, salien

tam o fato de os modelos estruturais, isto e, aqueles que contêm variá

veis econômicas de nada superarem, nas previsões, os modelos estatfsti

cos que utilizam apenas a serie temporal a ser projetada. 

PINO (1980) aplica a tecnica de Box e Jenkins as series 

de preços e produção de leite e cafe no Estado de São Paulo, dando ênfa 

se ã análise de intervenção. Suas conclusões sugerem que os modelos 

ARIMA são bastante gerais e fornecem previsões precisas. As limitações 

estão na fase de identificação do modelo, que segundo o autor, exige ex 

periência e perspicácia do pesquisador, alem da necessidade do uso de 

computadores, podendo ocorrer limitações por detalhes de programação. 

BRANDT e BESSLER (1981) analisaram três diferentes me

todos individuais de previsão: econometrico, ARIMA e opinião de espe

cialistas, alem de metodos combinados, para uma serie de preços de 
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suínos nos Estados Unidos, no período 1976-1980. Os· resultados mostra

ram ser o modelo ARIMA o melhor metoc1o individual para previsão; porem, 

metodos combinados superaram o modelo ARIMA. 

LEUTHOLD et aZii, citados por BRANDT e BESSLER (1981), 

compararam modelos econometricos aos modelos ARIMA, para obtenção de 

previsões de preços em uma série temporal de preços diários de suínos, 

concluindo que o modelo econométrico apresentou-se um pouco melhor com 

relação ao modelo ARI~A. 

JUST e RAUSSER (1981) examinaram a performance de va

rios modelos econometricos utilizados por firmas americanas para previ

são de preços de milho, trigo, farelo de soja, õleo de soja, soja, al

godão, boi em pé e suínos, no período 1976-1978, utilizando preços do 

mercado futuro como padrão de comparaçao. Os resultados sugerem que os 

preços do mercado futuro são preferíveis para o farelo de soja e o õleo 

de soja, enquanto que algumas previsões econométricas são preferíveis 

para boi gordo e suínos, mostrando-se inconclusivos os resultados para 

os demais produtos. 

Diversos metodos para previsão de séries temporais fo

ram comparados por GONÇALVES (1983), entre eles: de Suavização, IINaive", 

Auto Regressivos e Box e Jenkins. Esses modelos foram utilizados na 

análise de dados climatológicos, especificamente, a série de precipita

çoes pluviais mensais no Município de Pindorama, SP, de janeiro de 

1950 a abril de 1981. Os resultados permitiram concluir que o modelo 

ARH~A de Box e Jenkins foi o que mostrou melhor desempenho. 
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MASCOLO e SOUZA (1983) aplicaram a técnica de Box e 

Jenkins i sêrie de preços mensais y reais da arroba do boi gordo rece

bidos pelos pecuaristas do Estado de São Paulo, no período de janeiro 

de 1975 a dezembro de 1982, selecionando os modelos: SARIMA (0,1, .l) 

(O, 1, 1)12 e SARIMA (O, 1, O) (O, 1, 1)12' 

3.3. Outros Mêtodos 

DIAS (1972) e MASCOLO (1980) analisaram a pecuária de 

corte no Brasil, adaptando um modelo de programação linear dinâmica de

senvolvido por Josê L. Carvalho na Universidade de Chicago. Estes es

tudos seguem uma outra linha em relação i utilizada no presente traba-

lho, uma vez que utilizaram da análise estrutural, ou seja, diversos 

índices econômicos são avaliados, assim como decisões qúe o pecuarista 

pode tomar em relação ao seu rebanho (por exemplo, o numero de bois, 

novilhas e matrizes a vender para abate e numero de novilhas incorpora

das ao estoque reprodutor) são levadas em conta. Os autores reconhecem 

como grande problema no desenvolvimento da pesquisa a dificuldade na 

obtenção de dados, necessitando impor inumeras restrições e estabelecer 

com certo grau de arbitrariedade, alguns coeficientes. 

Nesta mesma análise, MASCOLO (1980) subdividiu em tris 

fases distintas a estrutura de mercado da pecuária de corte no Brasil, 

sendo elas: produção, processamento e distribuição. Considerou, dentro 

da produção, as fases de cria, recria e engorda como sendo caracteriza

das por um sistema competitivo de mercado, juntamente com a fase de 
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distribuição, realizada por açougues e supermercados. Jã na etapa de 

processamento, representada pelos frigoríficos, foi constatada a exis

tência de um sistema oligopsonista com relação aos produtores e oligo

polista em relação aos varejistas. 



4. MATERIAL E MtTODOS 

4.1. Os Dados Utilizados 

As series de preços mensais do bezerro, do boi 

da arroba do boi gordo foram obtidas do Instituto de Economia 

la - IEA e representam valores nominais medios recebidos pelos 

12 

magro e 

Agríco

pecua-

ristas, ponderados para várias regiões de produção do Estado de São Pau 

10, no período de janeiro de 1970 a agosto de 1987. De março a dezembro 

de 1986, entretanto, devido ao congelamento de preços decretado pelo 

governo e a cobrança de ãgios, os preços fornecidos pelo IEA apresenta

ram-se defasados em relação aos preços realmente realizados no mercado. 

Optou-se, então, pela utilização, neste período, de dados obtidos de 

levantamentos diãrios realizados pelo CEPEA/FEALQ (Fundação de Estudos 

Agrãrios "Luiz de Queiroz"). 

Os preços nominais mensais foram deflacionados pelo rn

dice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getulio 

Vargas, com base em março de 1986. Todo o estudo foi realizado com as 

séries de preços reais mensais do bezerro, do boi magi'o e da arroba do 

boi gordo. 
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Os preços do Mercado a Termo foram fornecidos pela Bol

sa de Mercadorias de São Paulo, onde as cotações, no caso do boi gordo, 

são feitas somente nos meses pares do ano. Foram utilizados os preços 

m~dios estabelecidos em dezembro do ano anterior ao da previsão, cujas 

cotações referem-se aos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outu

bro e dezembro do ano seguinte. Esses preços também foram deflaciona

dos da forma descrita anteriormente. 

Pa ra a real i zação dos cãl cu los, foram experimentados os s~ 

guintes programas para microcomputadores da linha PC/XT: Statistical 

Graphics System (STATGRAPHICS), The System for Statistics (SYSTAT) e 

Regression Analysis for Time Series (RATS). 

Atraves da comparação dos resultados de exemplos, ex

traidos do livro de Box e Jenkins (1976), concluiu-se que, para a uti

lização dos modelos SARIMA, o melhor em termos de precisão, facilidade 

e rapidez foi o STATGRAPHICS, que foi, então, utilizado para ajustar 

esse tipo de modelo. O programa RATS trouxe problemas no uso dos com

ponentes sazonais e no processo de convergência. Entretanto, os mode

los harmônicos e mistos foram obtidos através do RATS pois somente ele 

apresentou a possibil idade de incluir variãveis externas ao modelo ARIMA. 

4.2. Séries Temporais 

As séries temporais, segundo GREENBERG e WEBSTER (1983), 

possuem certas peculiaridades que levaram ã criação de métodos 

ciais para sua análise. São elas: 

espe-
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- importânéia da ordenação tempora 1 dos va 1 ores da sêri e; 

- valores de variáveis num determinado tempo serem de

pendentes de valores de variáveis num tempo anterior, 

isto ê, presença de alta correlação entre 1I1 ags ll, de

vido a componentes sazonais; 

- uma série temporal de comprimento t nao corresponder 

a t diferentes observações de uma variável aleatória, 

mas sim, a uma única observação ou realização parcial 

de um processo estocástico. 

Conceitualmente uma série temporal Zt com t=1,2, ••. ,n, 

pode ser dividida em quatro componentes: tendência, variação estacio

nal, variação cíclica e variação aleatória. 

Considerando um modelo multiplicativo obtemos: 

ou 

onde, a tendência (Tt ) retrata o comportamento da série em um longo pe

ríodo de tempo, podendo ser: crescente, decrescente ou constante. A 

variação estacional ou sazonal (Et ) mostra as flutuações ocorridas den

tro de um ano, em função, basicamente, dos períodos de safra e entres

safra da produção agropecuária. A variação cíclica plurianual (Ct ) 

exibe movimentos com períodos variáveis e maiores que um ano e as va

riações aleatõrias (a t ) mostram as oscilações irregulares causadas por 

fenômenos climáticos excepcionais, intervenções governamentais~ etc, 
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4.3. Anãlise Harmônica 

A anãlise harmônica tem sua origem no estudo dos fenô

menos ondulatórios da física. O exemplo bãsico ê o movimento harmônico 

simples. 

A Figura 4.1. abaixo representa uma onda senoidal, cuja 

equaçao e: 

y 

o 

Figura 4.1. Onda senoidal 

onde: 

A = semi-amplitude da onda; 

-ç = fase inicial o 
w = velocidade angular ou pulsação 

2rr w = -- = 2rr.f (T = período; f = frequência); 
T 

t = tempo. 

( 4. 1 ) 

t 

A Figura 4.2. ilustra a relação entre o ângulo wt - Ço 

e o valor de Y
t

, 
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--4--------a----~_+---- Y 

Figura 4.2. Representação do MHS no circulo trigonométrico 

lembrando que ocos (a-b) = cos a cos b + sen a sen b, 

a equaçao (4.1) pode ser escrita como: 

Yt = A (cos wt cos ~o + sen wt sen ~o) (4.2) 

Podemos escrever: 

A cos ~o = a (4.3) 

A sen ~o = b (4.4) 

Substituindo-se (4.3) e (4.4) na equaçao (4.2), obte-

mos: 

Yt = a cos wt + b sen wt 

ou ainda, 

Yt = a cos 2TI t + b sen 2TI t 
T T 

Elevando ao quadrado e somando as equaçoes (4.3) e (4.4) 

resulta: 



A2 cos2 ~ + A2 sen2 ~ = a2 + b2 
o o 

A
2 (cos 2 ~o + sen2 ~o) = a2 + b2 

A = / a2 + b2 

Dividindo (4.4) por (4.3) encontramos: 

b tg ~ =o a 
b 

. ~o = arc tg ã 
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(4.5) 

(4.6) 

Conhecidos os valores de a e b, a relação (4.6) permite 

detenninar ~o' levando-se em consideração os sina.is de a e b. 

t claro que, em geral, as variações cíclicas de uma 

série temporal com período T não terão a forma de uma senõide e, conse

quentemente, não serão bem representadas por apenas um cómponente harm~ 

nico com período T. Para obter uma função cíclica com forma mais fle 

xível são incluídos no modelo os componentes harmônicos com períodos i

guais a vãrios submúltiplos de T. 

ou 

ou 

ou 

Então, dados os valores da série Zt' tem-se: 

Tj2 
Zt = a. + E Y' t ;=1 1 

Tj2 
Zt = a. + ~ A. cos (wit- ~Ol') 

i = 1 1 

T/2 
a. + E A. cos 1-_,( 21TitjT) - ~O;J1 

;=1 1 

T /2-1 
E (a. cos wít + b. sen wit) + a"-

I
/ 2 cos (wtT/2) 

i = 1 1 1 
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Note-se que o termo sen(wtT/2) não aparece nesta ultima 

expressa0 porque, como w = 2rr/T, seu valor serã sempre zero. 

Neste trabalho, alem do componente crclico explicado 

pelo modelo harmônico, e necessãrio também representarmos a tendência, 

que serã dada por um polinômio: 

onde: 

Zt = preço no mes t 

t = tempo 

c· = parâmetros da regressao 
J 

m = grau do polinômio. 

Desta forma, o modelo a ser estudado sera composto pela 

tendência, mais a combinação linear de harmônicos, da seguinte forma: 

Esse modelo e uma regressão múltipla de Zt contra 

2 m -t, t , ... , t , cos (2rrit/T) e sen (2rri t/T) . Os pa rametros podem, en-

tão, ser estimados pelo metodo de minimos quadrados da maneira usual. 

Vale ressaltar que na prãtica nao e preciso incluir to

dos os T/2 componentes harmônicos. 

As variações estacionais também podem ser estimadas a

traves de um modelo de regressão linear multipla com 11 variáveis bi-

nãrias Sit (com i = 
-1 •... ,11), de manei ra que Si t = 1 para ames de 

ordem i + 1 e Sit = O para os demais meses. O modelo fica 
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onde ex representa o valor da variâvel em janeiro. Note que esse mode-
.. 

lo tem 12 parâmetros e que o modelo harmônico com todos os submúltiplos 

poss; vei s do per; odo de 12 meses também tem 12 parâmetros (].l, 5 coefi

cientes de termos com seno e 6 coeficientes de termos com co-seno). Na 

realidade o uso de variâveis binárias e o modelo harmônico são equiva

lentes, isto e, "explicam" a mesma parcela das variações de Zt. Os pa

râmetros· do modelo com variáveis binárias são de interpretação mais sim 

ples, mostrando diretamente a .variação estaciona·l· dos preços. 

t1ai ores deta 1 hes sobre a Anâ1 ise Harmôni ca podem ser 

obtidos em Doran e Qu:ilkey, 1972; Morettin, 1979 e Chatffeld. 1984. 

4.4. Metodo de Box e Jenkins (t1odelos ARH1A) 

Para facilitar a explanação dessa metodologia, inicial

mente serao analisados os modelos auto-regressivos (AR) e de medias mô

veis (MA). Posterionnente serão apresentados os modelos ARMA e ARIMA 

(modelos auto-regressivos, integrados, de medias môveis). 

Preliminannente são definidos alguns operadores que fa-

cilitam a manipulação desses modelos. 

Considere a serie temporal Zt' t = l, ... ,n. 

Ut1lizando o operador (B) de translação para o passado 

(Backward), podemos escrever 
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e, em geral, 

Analogamente, utilizando o operador (F) de translação 

para o futuro (Forward), temos 

o operador diferença (~) e o operador soma (S) sao ca

racterizados pelas expressões a seguir: 

~Zt = Zt - Zt-l = (1-8) Zt 

d d 
~ Zt = (1-8) Zt 

2 -1 SZt = (1 +8 +8 + ... ) Zt = (1-8) Zt. 

Se a variável Zt é formada por um processo auto-regres

sivo de ordem p, indicado por AR (p), temos 

- - -
Zt = ~lZt-l + ~2 Zt-2 + ... + ~pZt_p + at 

(4.7) 

onde, sendo ~ a média da série, 

~l' ~2"'" ~p sao parâmetros 

e 

at e o erro aleatório com E(a t ) = 0, V(a t ) = cr~ e 

E(a t at +h) = ° para h ~ O. Um elemento aleatório com essas caracterís

ticas é denominado ruído branco. 
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A expressão (4.7) pode ser escrita: 

onde 

~(B) = 1 - ~lB - ~2B2 - - ~ BP • • • p 

Consideremos o caso particular de um AR (1), ou seja: 

ou 

ou, ainda, 

Uma vez que at e um ruído branco, segue-se que 

2 4 2 
V(Zt) = (1 + ~1 + ~1 + ... ) Ga 

Essa expressão mostra que a variância de Zt so e fini

ta se I ~11 < 1. Di zemos, então, que o processo auto-regress i vo ê es ta-

cionário. Verifica-se, então, que o AR(l) só ê estacionário quando 

1~11 < 1. Considerando <j>(B) = l-~lB como um polinômio em B, nota-se que 

a raiz da equação <j>(B) = O ê l/:Jl,. Se !cjl,1 <1, essa raiz será, em mo

dulo, maior que 1. Portanto, um AR(') ê estacionãrio somente se a raiz 

de cjl(B) = O for, em módulo, maior que 1. Pode-se demonstrar que um 

AR(p) ê estacionário somente se todas as E raízes de cjl(B) = O tiverem 

módulos maiores que 1. 
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Consideremos·em seguida; uma variãvel Zt gerada por um 

processo de medias móveis de ordem~, indicado por MA(q}. Nesse caso: 

onde 

Fazendo 

o mQdelo fica 

No caso parti.cular do MA(l) temos 

segue-se que 

ou 

Os coefi c; entes. 1, 6" 6~, ... dessa expressa0 formam 

uma sequencia convergente somente se 16, I < 1. Nesse caso dizemos que 

o MA(l) é invertivel, e ele ê equivalente a um processo auto-regressivo 

de ordem infinita. 

Considerando 8(8) = 1-8,8 como um polinômio em 8, ve

rifica-se que a raiz de 8(8) = O é 1/8,. Se iel! < 1 essa raiz sera, 
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em módulo. maior que 1. Portanto, um processo MA(l) é invertível se a 

raiz de 6(B) = O tiver módulo maior que 1. Em geral, pode-se demons

trar que um MA(q) é invertível se todas as q raízes de 6(B) = O tive~ 

rem módulo maior que 1. 

Combinando-se os dois processos. AR e MA. obtém-se um 

modelo auto-regressivo de média móvel ARMA (p, q), onde os valores cor

rentes da série temporal dependem dos valores passados da série e dos 

erros correntes e passados. 

Na forma compacta, temos: 

Os modelos apresentados até aqui exigem estacionaridade 

das séries temporais. isto é. a série se desenvolve no tempo aleatoria

mente em torno de uma média constante, refletindo alguma forma de equ1 

líbrio estável, Quando nos deparamos com séries não estacionárias, po

rém homogêneas, ou seja, sem apresentar comportamento explosivo, pode

mos obter uma série estacionária através de diferenças entre valores 

consecutivos, isto é, calculando-se wt = .0.
dZt , Diante da nova série wt ' 

o modelo ARMA visto anteriormente poderá ser ajustado aos dados, ou se-

ja, temos 

Uma vez que wt = (l-B)dZ~, obtemos 
~ 
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que e a representação geral de um modelo auto-regressivo, 

de medias móveis, indicado por ARIMA CP, d, q). 

integrado, 

Quando uma serie temporal apresenta autocorrelação nos 

resíduos, ou correlação significativa em "lags ll de baixa ordem, o ajus

tamento e feito atraves do modelo ARIMA. Porem, quando se observa cor-

relações entre 1I1 ags ll mú1tiplos de um determinado período ~, devemos 

ajustar aos dados um modelo ARIMA sazonal (SARIMA). 

Considerando um comportamento sazonal com período igual 

a ~, podemos escrever ~ modelo SARlMA CP, d, q) x (P, D, Q)s como: 

onde 

e o operador auto-regressivo sazonal de ordem P, estacionário; 

s s Qs e(B ) = l-01B - ... - 0QB 

e o operador de medias móveis sazonal de ordem Q, invertível, e 

(l_Bs)D = ~D ê o operador diferença sazonal, onde D representa o 

numero de "diferenças sazonais". 

Após a apresentação dos diferentes modelos, vamos des

crever a metodologia para o seu ajustamento a uma serie temporal. 

Inicialmente, o modelo deverá ser identificado. Esta 

fase e considerada crítica, segundo MORETTIN e TOLor (1985), pois va-

rios pesquisadores podem identificar modelos diferentes para a mesma se 

rie temporal. 
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o procedimento baseia-se na análise das estimativas das 

autocorrelações e autocorrelações parciais. 

4.4.1. Autocorrelação 

A autocovariincia de "1ag" k, definida como a covariin 

cia entre Zt e Zt+k' e dada por: 

Yk = cov [Zt' Zt+k J = E [(Zt -11) (Zt+k -1-1)] 

2 t claro que Yo = aZ 

A autocorrelação de "lag" k e 

E[(Zt-~)(Zt+k-ll)] 

2 aZ 

já que para um processo estacionário a variincia a~ = Yo e a mesma no 

tempo t + k e no tempo t. 

Então a autocorrelação de "lag" k e: 

t claro que, com k = 0, temos Po = 1. 

Para obtermos a função de autocovariância, basta colo

car em gráfico os valores de Yk em função dos "lags" k. Da mesma for 

ma, para obter a função de autocorrelação, basta colocar os valores 

de Pk em função dos "lags" k, como exemplificado na figura 4.3. a se-

:;uir. 
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r-

i 0.0 
I I I I 

-s I -3 -2 -I O 1 1 1 I s - . k'----. 
Pk 

-1.0"-

Figura 4.3. Exemplo de função de autocorrelação extraída de Box e 

Jenkins (1976) 

Nota-se que o grãfico é simétrico. Portanto podemos 

considerar apenas valores a partir do "lag" O. A representação gra

fica da função de autocorrelação e dencminada correlograma. 

Na prãtica, evidentemente, não conhecemos os verdadei

ros valores das autocorre1açoes, e utilizamos as respectivas estimati 

vaso 

As es ti ma ti vas das autocovariâncias (Yk) sao dadas por: 

1 N-k 
Yk = ck = - E (Zt - Z) (Zt+k - Z) para k = 0,1 , ... 

N t=l 

e as estimativas das autocorrelaçoes (Pk) por: 
ck 

=-

A função de autocorrelação é importante para· verificar 

se uma série e estacionária. Se a série é estacionária, a função de 

autocorrelação aproxima-se rapidamente de zero. Se isso nao ocorrer, 

devem ser calculadas as diferenças de valores consecutivos da série, 

sucessivamente, ate obter estacionaridade. 
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As funções. de autocorrelação dos processos AR(p) , MA(q) 

e ARMA (p, q) possuem determinadas características de grande importân 

cia na identificação do modelo. Elas estão descritas a seguir e na 

Figura 4.4 são apresentados os casos mais simples. 

a) para um processo AR(p) a função de autocorrelação 

decai de acordo com exponenciais e/ou senôides amortecidas, sendo in

finita em extensão; 
'--

cJ>kk 

-- ---------- -- ----~ 

. AR(1) 

MAU) 

---- --------- - ----~ 

ARMA(1,11 

Figura 4.4. Exemplos de autoc~rrelações (rk) e autocorrelações par
ciais amostrais (cjlkk) para modelos AR(1), MA(l) eAR~~A(l,1). 

Extraído de MORETTIN e TOLOr (1985). 
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b) para um processo MA(q) a função de autocorrelação 

i finita, no sentido de que apõs o "lag" q todas as autocorrelações 

são iguais a zero; 

c) para um processo ARMA (p,q) a função de autocorre-

lação i infinita em extensão, e decai de acordo com exponenciais ej 

ou senõides amortecidas apõs o "lag" q-p. 

Para caracterizar a função de autocorrelação será ne

cessário testar se os valores de Pk são zero alim de um certo "lag". 

Para efetuar esse teste, dado por BARTlETT (ver Box e Jenkins, 1976), 

obtim-se inicialmente a estimativa do desvio padrão da autocorre1a

ção.estimada (rk)~ que i aproximadamente dado por 

â(rk)=j.l(1+2 i r~), k>q,ondek=lIl ag" 
N v=l 

Esta fõrmula'para k = 1 resume-se em â(rk) = vi t ' 
pois considera-se uma sirie totalmente aleatõria, em que todas as 

autocorrelações rv são iguais a zero. Já para k = 2, testaremos a 

hipõtese P2 = 0, atribuindo um valor diferente de zero a r, e zero 

ao,s demais r. Para k = 3 os valores de r, e r2 serão diferentes de 

zero e os demais iguais a zero, etc. 

Na prática podemos considerar Pk como sendo signifi

cativamente diferente de zero se Irkl > 2.â(rk), k > q. 

Visando facilitar o processo de identificação, Box e 

Jenkins (1976) propoem a utilização da função de autocorrelação par-

cial. 
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4.4.2. AutocorreTação parcial 

Consideremos um modelo AR de ordem p, ou seja: 

Multiplicando por Zt_k e aplicando esperança, obtemos: 

Yk = ~l Yk- l + ~2 Yk-2 + •.. + ~pYk-p k > O (4.8) 

pois 

E(Zt_k at ] = O quando k > O 

Dividindo (4.8) por Yo' teremos: 

Pk = ~lPk-l + ~2Pk-2 + ... + ~pPk-p k > O (4.9) 

Indicando por ~kj o j-esimo coeficiente de um proces-

so AR (k), então ~kk será o ültimo coeficiente. De acordo com 

(4.9) podemos escrever: 

Estas k equações para j = 1 até k, denominadas equa-

çoes de YULE-WALKER podem ser escritas na seguinte forma matricial: 

~kl 

1 ~k2 P2 
= 

1 ~kk 
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Resolvendó sucessivamente estas equaçoes para 

k = 1,2,3, ... , além de outros coeficientes, obteremos ~kk' que sao 

as autocorrelações parciais. 

1 

1 
°1 °1 

o, 1 °2 

~33 
°2 o, °3 etc = , 
1 °1 °2 

°1 o, 

°2 °1 1 

Demonstra-se que ~kk e a autocorre1ação parcial en

tre as variãveis Zt e Zt_k' dadas as variãveis intermediãrias 

Zt-l '""" ,Zt-k+l" 

Para se obter a estimativa da autocorrelação parcial 

Ykk' basta substituir Pk pelas suas estimativas r k" 
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Para a identificação do modelo através da função de 

autocorrelação parcial, devemos observar as seguintes caracteristi-

cas descritas abaixo e ilustradas na Figura 4.4. 

a) um processo AR(p) tem função de autocorrelação 

parcial ~kk F O para k ~ P e ~kk = O, para k > p; 

b) um processo MA(q) tem função de autocorrelação pa! 

cial que se comporta de maneira similar ã função de autocorrelaçãode 

um processo AR(p), ou seja, ê dominada por exponenciais e/ou senõi

des amorteci das; 

c) um processo ARMA (p,q) tem função de autocorrela

ção parcial que se comporta como a função de autocorrelação parcial 

de um processo MA puro. 

QUENOUILLE, citado em Box e Jenkins (1976), mostra 

que para um processo AR(p) as estimativas das autocorrelações par-

ciais de ordem p+l, p+2, ... , são aproximadamente independentemente 

distribuídas e a estimativa do respectivo desvio padrão ê dada por: 

k > P 

Evidentemente, isso pode ser usado para testar a sig-

nificância das estimativas das autocorrelações parciais. Da 

forma que para as autocorrelações,consideramos ~kk F O se 

i ~kk I > 2 .â(~kkl para k > p. 

mesma 



siste 

tes: 

nais 

em se 
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Após a identificação do modelo, o próximo passo con-

estimar os parâmetros. Este procedimento abrange duas pa.!, 

câlculo das estimativas iniciais e câlculo das estimativas fi -

do modelo especificado. 

Pelo fato dos métodos de estimação dos parâmetros se-

rem complexos, envolvendo a resolução de sistemas de equações não-li-

neares por processos iterativos, eles nao serão apresentados neste 

estudo. Para maiores informações ver Box e Jenkins (1976). 

Tendo sido identificado o modelo e estimados os seus 

parâmetros, resta sabe~os se ele é realmente apropriado para a série 

analisada. Para isto, serão apresentados alguns testes que au~ilia

rão a checagem e obtenção do melhor modelo. 

4.4.3. Testes para verificar se o modelo e apropriado 

4.4.3.1. Teste do Superajustamento 

Consiste em se ajustar modelos com parâmetros adicio

nais, testando a significância destes parâmetros incluídos e verifi

cando se há redução significativa na variância residual. 

Este método é útil quando sabemos "a priori" em que 

direção pode estar ocorrendo a inadequação do modelo. 



onde 

ver: 

w = ódZ 
t t 

onde 
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4.4.3.2. Teste de autocorrelação residual 

Suponha um modelo 

Tendo sido estimados os parâmetros ~ e e, podemos escre-

at são os residuos estimados. 

Supondo que a forma do modelo utilizado ê correta e 

os verdadeiros valores de ~ e e sâo conhecidos, então, pára valores de 

k pequenos em comparação com n, e n grande, as estimativas das autocor

relações rk(a) dos at são nâo-correlacionadas e com distribuição apro

ximadamente normal com média zero e desvio padrão 1/111. Poderemos, en

tão, utilizar este fato para testar aproximadamente se as autocorrela

çbes sao significativamente diferentes de zero. 

Na prática os valores dos parâmetros são todos estimati

vas e o teste consi ste em comparar r k (â) com os 1 imites ± 2/m. 

Em certos casos foi demonstrado que, para valores de k 

pequenos (k = 1 ou 2) o desvio padrão de rk(â) é substancialmente menor 

do que l/In. Nesses casos os limites ± 21n levam a subestimar a signl 

ficância dos valores de rk(â) (ver Box e Jenkins, 1976, p.290-291). 

Os valores rk(â) são obtidos pela seguinte formula: 
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n 
~ â

t 
a

t
_
k t=k+l rk(â) = ~-n;""";"'---

-2 
~ at t=l 

4.3.3.3. Teste de Box-Pierce (Q) 

o teste de Box-Pierce é baseado nas primeiras K auto

correlações dos ât , isto é, nos valores de rk(â) para (k = 1 ,2, ... ,K)~ 

Para um processo ARlMA (p,d,q), demonstra-se que, se o modelo ajus
K 2-

n ~ rk(a) tem distribuição de quiqua-
k=l 

tado é apropriado, então Q = 
2 . 

drado (X ) com (K-p-q) graus de liberdade. 

Na prãtica podemos utilizar as primeiras.20 ou 25 au

tocorrelações, considerando o modelo como bem ajustado para valores 
., 

'2 de Q < X (K-p-q). 

4.4.3.4. Teste de correlação cruzada 

Esse teste baseia-se na correlação cruzada entre valo

res passados da série e o valor presente do resíduo. Um modelo ade

quado terã at e Zt_k independentes para k ~ 1 e portanto a 

cov {a t , Zt-k} = O para k ~ 1. Torna-se necessãrio, portanto, exami

narmos a função de correlação cruzada (sk)' para valores estimados do 

resíduo ãt : 

n 
L: â (Zt-k -Z) 

- t=k+l t 
k 1 ,2, ... sk = = 

/ n -2 ~ - 2 
L at L (Zt-Z) 

t=l t= 1 



Considera-se que sk e significativamente 

de zero se Iskl> 2/1n. 
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diferente 

Analisando as autocorrelações rk(â), teremos idéia so-

bre novos termos de media móvel que deverão ser incluídos no modelo. 

Por exemplo, se !r6(â) I > 2/1n, um termo 66at _6 deverâ ser incluído 

no modelo. 

Se Iskl > 2/ln, isso indica que novos termos auto-re

gressivos devem ser incluídos no modelo. 

Procederemos tentativamente desta forma, ate que ne

nhum dos Sk e rk(â) se apresente mais significativo. 

A próxima etapa consiste na apresentação de modelo de 

previsão dos valores futuros da serie, que e a principal finalidade 

da construçâo de modelos ARH1A. 

4.4.4. Formas do Hodelo ARH1A 

Inicialmente são apresentadas as 3 formas alternativas 

do t10del0 ARIMA, que serão utilizadas posteriormente. 

I. Expressão de Zt em função de valores prévios da se

rie e de valores prévios e correntes de ato 

Vimos que o modelo ARIMA (p,d,q) pode ser indicado por 

Temos 
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Então o modelo ARmA pode ser escrito como 

(4.10) 

ou 

Essa expressão mostra Zt como função de valores ante

riores da série, do valor de at e de valores anteriores do ruido bra~ 

co. t uma forma útil para calcular previsões. 

vios de at 

No caso particular- do ARmA (1,1,1) tenos: 

(l-~lB}(l-B)Zt = (l-SlB}at 

[1-(1+~1)B+~lB2]Zt = (l-SlB)a t 

Comparando essa expressão com (4.11), verifica-se que 

~2 = - <P, 

lI. Expressão de Zt em função dos valores atual e pre-
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ou 
00 

ou ainda 

(4.12) 

onde 

~1ultiplicando ambos os lados de (4.12) por t;(B), obte-

mos: 

(4.13) 

Comparando (4.10) e (4.13) verifica-se que 

t;(B) ~(B) = e(B) (4.14) 

ou 

Os pesos ~j podem ser obtidos identificando-se os coe-
2 ficientes de B, B , .... Desta maneira obtemos 

ÚJ· = Sl lU· 1 + ... + S d U;. d - 8 . . J . J - p+ ' J - P - J 
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onde 

q; = 1 e 1)1. = O o J 
para j < O 

e 

e· = O para j > q. 
J 

111. Expressão de Zt em função de valores prévios de 

Zt e do valor atual de ato 

mos: 

ou 

De (4.12), admitindo a invertibi1idade do modelo, obte 

Portanto, o modelo serã: 

De (4.15) segue-se que 

Substituindo esse resultado em (4.10), obtemos: 

~(S)Zt = 8(8) rr(B) Zt 

~(B) =.8(B) rr(B) 

(4.15) 

(l-~lB-"'-~p+dsP+d) = (1-S,S- ... -8qSQ)(1-rrlS-rr2S2- ... ) 
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4.4.5. Metodos de Previsão 

Supondo conhecidos os valores •.. ,Zt_2' Zt_l' Zt ate 

o instante t, denominado origem das previsões, nosso objetivo e pre

ver valores Zt+l com l ~ 1 . 

Rescrevendo as 3 formas do modelo ARU1A vistas ante-

riormente com t + l ao inves de t~ temos: 

I. Equação de diferenças 

II. Choquesaleatõrios 

t+l co 

Zt+l = . L: 1/1 t+l-J' aJo = 
J=-CO 

(4.17) 

III. Forma invertida 

Zt () = L: rr ,Zt () . + at +{) 
+~ j=l J +~-J ~ 

(4.18) 

A previsão de origem t e horizonte l, isto e, a previ

sao de Zt+l' serã denotada por Zt(l), 

Tendo origem t, a previsão de Zt+l pode ser considera

da como uma função linear das observações Zt' Zt_l' Zt-Z'" e portan

to serã tambem uma função linear dos choques at , at -1, at - 2, .. 

Vamos supor que a melhor previsão ê dada por: 
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00 

Queremos detemi nar os pesos l/Jj que mi n;mi zem o erro 

quadrãtico médio de previsão. 

Usando (4.17) temos que: 

Observando que: 

co co 

r: l/J. a 
j=O J t+.t-j 

podemos escrever o erro de previsão como: 

co 

+ ~o_lat+l + r (l/Jo • - l/J~ .) at . 
-t. j=O -t.+J -t.+J -J 

Então, lembrando que at é um ruído branco, obtemos: 

Concluímos portanto que E[et (.t)]2 é minimizada, se: 

Então a previsão de erro quadrãtico médio mínimo é: 

(4.19) 
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De acordo com (4.17), temos: 

A esperança condicional de um valor passado, presente 

ou futuro de uma variãvel, dadas as informações dispon;veis ate o ins 

tante t, serã indicada colocando a variãvel entre colchetes. Conside

rando a expressão anterior, a esperança condicional de Zt+l' conheci

dos os valores da serie ate o tempo! e dada por: 

(4.20) 

Comparando (4.19) e (4.20), conclui-se que a previsão 

Zt(l) e igua1 a esperança condicional de Zt+l no tempo t. 

o erro de previsão fica: 

Desde que: 

a previsão e imparcial. A variância do erro de previsão ê dada por: 

o erro de previsão a um passo será: 

(4.21) 
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Como at ê um ruido branco, segue-se que os erros de pr! 

visão a um passo, para diferentes valores de !' sao nao correlacio

nados. 

Iremos agora, escrever a previsão ZtCi) com base nas 

3 formas alternativas do modelo ARI~~ vistas anteriormente. 

I. Previsão com base na equação de diferenças. 

Tomando a equação (4.16) e aplicando esperança condi-

cional, temos: 

- p/i ~ 1. 

Então as previsões podem ser feitas, utilizando os se-

guintes fatos: 

[Zt+k"l = Zt(k), k > O 

[Zt+kJ = Zt+k k ~ O 

[ at+kl = O k > O 

[ at +k1 = at+k ' k ~ O 

Para calcular Zt(i) precisamos dos Zt(i-1),Zt(i-2) , ... 

que sao obtidos recursivamente. 

Para exemplificar, vamos considerar um modelo ARIr1A 

(3,1,1) 
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Substituindo t por t+~~ obtemos 

ou 

Então 

- -
Zt(2) = (l+<Pl)Zt(l) - (<Pl-<P2)Zt - (<P2-<P3)Zt-l - <P3Zt-2 

Zt{3) = (1+<P,)Zt(2) - (<P,-<P2)Zt(l) - (<P2-<P3}Zt - <P3Zt-l 

Generalizando: 

para 1.: ~ 5 

rr. Previsão com base na equação de choques aleatórios. 

De (4.17) utilizando esperança condicional, obtemos: 
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II r. Prev i são com base na equaçao de forma i nv erti da. 

De (4.l8) utilizando esperança condicional, obtemos:. 

4.4.6. Atualização das previsões 

Consideremos as previsões de Zt+l+l feitas a 

das origens t+l e t, da seguinte forma: 

partir 

e 

Subtraindo as equaçoes acima, obtemos: 

(4.22) 

Desta forma, poderemos atualizar a previsão 

feita no instante t, com base em uma nova observação Zt+l' Ou seja, 

faremos a previsão de Zt+i+1 na origem t+l, adicionando a ZtCl+l) um 

multiplo do erro de previsão de Zt+l' dado por (4.21): 

Cabe observar que as fórmulas de previsão apresentadas 

nessa seçao não levam em consideração o fato de que nao dispomos dos 

valores dos parâmetros, mas apenas de suas estimativas. Seguindo um 
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procedimento estabelecido por Box e Jenkins, o cãlculo dos erros de 

previsão ignora a nossa incerteza a respeito dos valores dos para-

metros. 

Todos os procedimentos vistos anteriormente referem-se 

aos modelos ARIMA. Para os modelos sazonais (SARIMA) nao hã nenhuma 

dificuldade adicional. Inicialmente teremos que calcular diferenças 

com "l ag ll 1 e com "1ag ll ~, ou seja, teremos que aplicar os operadores 

ó e Ós (s-periodo), a fim de produzir estacionaridade; com isto obte 

mos os valores de wt = ó~ ódZt = (1-Bs)DC1-B)dZt . 

Em segUida, observamos as fun.ções de autocorrelação 

e de autocorrelação parcial amostrais da série wt nos "l ags u 1,2,3 •.. 

para obter valores de E e g e nos IIlagsll s,2s,3s ... ,- para obter valo-
'> 

res de f e Q, selecionando-se deste modo, um modelo tentativo. 

Os procedimentos subsequentes serão i dênticos aos ex-

plicados para o processo ARIMA, porem agora com o modelo inicial 

SARIMA. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSAO 

5.1. Boi Gordo 

A Figura 5.1 mostra a serie de preços reais mensais da 

arroba do boi gordo. Para a realização dos cálculos, os preços fo

ram transformados em logaritmo, a fim de tornar o efeito sazonal adi

tivo e estabilizar a variância do erro, como descreve CHATFIELD(1984). 

5.1.1. Modelo ARIMA de Box e Jenkins 

Foi utilizada inicialmente a tecnica de Box e Jenkins 

aplicada ã série dos logaritmos dos preços reais da arroba do boi go~ 

do no periodo de janeiro de 1970 a dezembro de 1986. 

A estacionaridade da serie foi obtida. isto ê, as au

tocorrelações cairam rapidamente para zero, após se efetuar a 1~ di

ferença e a 1~ diferença sazonal. 

Em seguida foram obtidas estimativas das autocorrela

çoes e autocorrelações parciais que sao apresentadas nas Figuras 5.2 
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e 5.3, respecti"vamente. Com base nessas figuras foram escolhidos e 

testados alguns modelos. Os resultados dos ajustes encontram-se na 

Tabela 5.J. O SARlMA (0,1,1) (0,1,1)12 foi considerado o melhor, a

presentando todas as estimativas de parâmetros significativas. 

As estimativas das autocorrelações dos res;duos foram 

obtidas a fim de se testar a adequabilidade do modelo escolhido, e 

estas não apresentaram valor superior a dois desvios padrões, ou se

ja, não foram significativas, como pode ser visto na Figura 5.4. 

O teste Q calculado, tomando as 20 primeiras autocor

relações residuais, apresentou-se não-significativo, mostrando, por

tanto, que o modelo foi apropriado para fins de ajuste. 

As previsões obtidas ã partir de janeiro de 1987 mos

traram que o modelo SARIMA utilizado não foi capaz de projetar as 

variações c;c1icas plurianuais, com periodo de 6 anos. Para que o 

modelo capte essas variações c;clicas plurianuais parece ser neces

sãrio, neste caso, que ele contenha termos com defasagem de 72 meses 

(6 anos). Entretanto, o programa utilizado (STATGRAPHICS) permite s~ 

mente a introdução de defasagens de baixa ordem e/ou defasagens rela

tivas a componentes sazonais, assim como, diferenças de ordem 1 ou no 

mãximo 2, impossibilitando o aparecimento de variãveis com defasagem 

72 junto com as de ordem 12 e ordem inferior. t interessante ressal

tar, ainda, que de acordo com o método exposto por Box e Jenkins, um 

componente de media móvel ou auto-regressivo de ordem 72 (equivalente 

a 6 anos) só deveria ser incluído no modelo se a autocorrelação do 
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Tabela 5.1. Estimativas dos parâmetros obtidas de alguns modelos SARIMA testados na serie dos loga
rTtmos dos preços mensais da arroba do boi gordo no perTodo de janeiro de 1970 a dezem
bro de 1986. Entre parênteses estão os valores do teste t obtidos para·cada. estimati
va de parâmetro 

Modelos SARIMA 

(O,l,O)x (0,1,1)12 

(0,1,1) x (0,1,1)12 

(l,l,l)x (0,1,1)12 

(1,1,1) x (1,1,1)12 

(1,1,2)x (1,1,1)12 

(2,1,1) x (0,1,1)12 

(0,1,2) x (0,1,1)12 

Estimativas dos parâmetros e respectivas variáveis 
-<h 

Zt-1 

-.182 
(-0,82) 

-.170 
(-0,79) 

-.001 
(-0,003) 

-
$2 

Zt-2 

.024 -.107 
(0,08) (-0,95) 

-
81 

a
t

_
1 

-.298 
(-4,06) 

-.468 
(-2,28) 

-.461 
(-2,33) 

-.298 
(-0,81) 

-.248 
(-0,78) 

-.291 
(-3,77) 

-82 

at _2. 

.031 
(0,24) 

.042 
(0,51) 

~ 

4>1 

Zt-12 

-.079 
(-0,71) 

-.075 
(-0,00) 

-
81 

at - 12 

teste 
Q(20) 

.782 21,16 
(13 ,67) 

.778 12,01 
( 14,07) 

.758 
(12,96) 

.719 
(8,64) 

.740 
(8,85) 

9,93 

9,36 

10,75 

.756 10,21 
(12,53 ) 

.772 11 ,44 
(13,06) 

estimativa da 
variância 

do erro 

0,32804 

0,84647 

0,90659 

0,89799 

0,77019 

0,85531 

0,83256 U1 
o 
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Figura 5.4. Estimativas das autocorrelações dos resíduos do modelo 

SARIMA (0,1,1) (0,1,1)12 

res;duo e a correlação cruzada, respectivamente, apresentassem, na d~ 

fasag.em 72, valor superi or a duas vezes o desvi o padrão. Entretanto, 

tendo calculado as autocorrelações ate a defasagem 96 (embora as fi

guras apresentadas mostrem os resultados apenas ate a defasagem 50), 

não foi constatada nenhuma autocorrelação significativa na defasagem 

72 ou próxima a essa defasagem, apesar de ser n;tida na serie a pre-

sença dos ciclos plurianuais. 

Na Figura 5.5 estão apresentadas as previsões num lon 

go per;odo de tempo, mostrando apenas a tendência e o componente sa-

zonal. 
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Para comprovar o fato tamben foram feitas previsões 

com outros modelos que haviam sido descartados anteriormente, jã que, 

para a escolha do melhor modelo também deve ser considerada a obten

ção de boas previsões. Entretanto, os resultados mostraram-se bas

tante semelhantes aos do SARH~ (0,1, 1 )( 0,1 ,1 ) 12' 

9.8 -10 
.c 
o 
s-
s-
10 7.8 . . . . . ..... . . 

.,.q. 
N 

U 

o 
. l» 

5.8 Q) 
s-
e.. 
o 
-o 
c:n o 3.8 ..J 

O 50 100 150 200 250 300 
Heses 

Figura 5.5. Previsões de 84 meses (7 anos) obtidas a partir do mes 

205 (jan. de 1987) pelo modelo SARIMA (0,1,1)(0,1,1)12 
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5.1.2. Modelo Harmônico 

Tentando captar de forma apropriada as variações sazo-

nais e os ciclos plurianuais, obtendo com isto um bom ajuste e conse

quentemente boas projeções, foi testado um modelo harmônico para o 

mesmo período (jan.de 1970 a dez. de 1986). 

Para retratar a tendência da serie foi incluído na re-

gressao um termo linear em t, com t = 1 em janeiro de 1970. 

Os ciclos plurianuais foram r~presentados por componen

tes harmônicos de período 72 (equivalente a 6 anes) mais os seus sub~ 

multiplos. Porem, para representar as oscilações sazonais, foram uti

lizadas 11 variãveis binãrias Sit' as quais facilitam a. -interpretação 

das estimativas dos parâmetros, pois refletem os períodos de baixa 

e alta dos preços na safra e entressafra, respectivamente. 

Sendo Zt o preço real mensal da arroba do boi gordo, a 

equaçao de regressao pode ser escrita como, 

5 21TH 21TH 11 
= ao + bot + L: (c. sen -- + d. cos -72 ) + L: e. S . t + at i=1 1 72 1 ;=1 1 1 

Todas as variãveis foram mantidas no modelo, mesmo apr! 

sentando efeito não-significativo. 

Ajustado o modelo, obteve-se R2 = 0,60, teste de Dur-

bin-Watson DW = 0,19 e Q(42) = 674,47. O modelo apresentou um razoa-

vel ajustamento, acompanhando os ciclos estacional e plurianual. Fo

ram feitas projeções para os 12 meses de 1987, obtendo-se valores ra-

zoavelmente pr6ximos aos observados no mercado físico nesse período. 
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Entretanto, o teste de Durbln-Watson e o valor de Q mostraram a exis

tência de autocorrelação nos resíduos . 

. 5.1.3. Modelos Mistos 

Na tentativa de se contornar os problemas de autocorre

lação nos resíduos, ocorridos com a análise harmônica, e de incapaci-

da de em prever os ciclos de 6 anos, ocorrido nos modelos ARIMA, foram 

utilizados modelos mistos. 

Estes modelos foram estimados com base nos üftimos 7 

anos da série, de janeiro de 1980 a dezembro de 1986. Esta redução 

do período foi testada, objetivando um melhor ajuste do modelo em epo

ca prõxima ao ano para o qual são feitas previsões. 

Um dos modelos mistos foi formado pela tendência, co~ 

ponentes harmõnicos, variáveis binárias e por um processo auto-regres-

sivo de ordem dois. 

Foi observado que no inicio da série as variações es-

tacionais eram suaves, enquanto no final eram bastante pronunciadas. 

Diante de tal fato, e visando um melhor ajustamento do modelo no peri~ 

do mais recente, foi introduzido um fator de ponderação, sugerido por 

Brown (1962, citado em Morettin e Toloi, 1985), igual a sN-t, onde N 

e o número de dados da serie e t e o tempo. Este mesmo autor sugeriu 

que o valor de S deveria ser determinado de acordo com as caracterís

ticas especificas da serie em estudo. Analisando a serie, foi estabe-

lecido o valor 0,95 para S, o qual forneceu uma boa proporçao entre os 

pesos da parte inicial e final do conjunto de dados. 
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A regressão apresentou então a seguinte forma: 

5 11 
1 O Z a + b t + " (" c s 21TH + d. cos 21TH ) + "e S + 

g t = o o i ~ 1 i en 72 1 72 i ~ 1 i it 

Os resultados encontram-se na Tabela 5.2. Foi obtido o 

valor de 0,923' para o coeficiente de determinação (R2), mostrando o 

bom ajustamento do modelo. Entretanto, o valor do testeQ (Q(27)=103,07) 

defxa clara a existincia de autocorre1ação nos resíduos. 

Sabemos que a ocorrincia de autocorrelação nos resíduos 

compromete a validade do teste t, e, portanto, seus valores serão uti

lizados, nesta pesquisa, apenas na indicação da importância das variã

veis no modelo: o nível de significãncia, apresentado nas tabelas, de

ve ser interpretado dessa maneira. 

As previsões de preços obtidas a partir do modelo foram 

muito boas, bem próximas aos preços do mercado físico, como se pode 

observar na Tabela 5.3 e Figura 5.6. Portanto, mesmo diante da exis

tência de autocorrelação nos resíduos, este modelo não foi descartado, 

sendo considerado um dos melhores para a obtenção de previsões. 

Foram tes tados, para o mesmo mo de 10 descrito anteri ormente, 

de janeiro de 1977 a dezembro de 1986, valores para o período do ciclo 

Todos os valores do coeficiente de determinação (R2), nas regressões 
ponderadas, foram recalculados através de comandos específicos, dian 
te da constatação feita pelo Prof. Rodolfo Hoffmann de que o progra~ 
ma de computador utilizado (RATS) fornece valores errados do R2 em 
regressões ponderadas. 
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Tabela 5.2. Equação obtida do modelo misto com AR(2) para a série de 

Log Zt = 

preços reais mensais da arroba do boi gordo no periodo de 

janeiro de 1980 a dezembro de 1986 

4,307 
(4,50)*** 

-1 sen 21ft -0,758.10 
(-2,88)*** 72 

-0,132 sen 41ft 
(-4,59)*** 72 

-1 61ft +0,427.10 sen n 
(1 ,82) * 

-1 sen 81ft +0,177.10 
(O ,98) 72 

-1 sen 101ft +0,705.10 
(3,72)*** 72 

-1 
Slt -o ,667.10 

(-1,43)* 

-0,105 S3t 
(-1,64)* 

-0,160 S 
(-2,31)** 5t 

-1 
S7t -0,583.10 

(-0,88) 
-1 

S9t -o ,403.10 
(-0,86) 

-1 
Sl1t +0,470. 10 

(0,98) 

+0,785 10g Zt_l 
(6,26)*** 

-3 -0,387.10 t 
(-O ,37) 

-O ,298.10-1 
( -1 ,00) 

-0,599.10 -1 
(-2,67)*** 

-0,211.10 -1 
(-1,19) 

-O ,232-10 -1 
(-1,31)* 

-0,131.10 -1 
(-0,73) 

-0,112 S 
(-2,07) **2t 

-0,138 S4t 
( -1 ,97) * 

cos 21ft 
72 

cos 41ft 
72 

cos 61ft 
72 

cos 81ft 
72 

cos 101ft 
72 

-1 -0,189.10 S6t 
(-2,76)*** 

-1 +0,190.10 S8t 
(0,36) 

+0,167 S 
(3,90)*** 10t 

-0,549 109 Zt-2 + ât (-3,93)*** 

Entre parênteses encontram-se os valores do teste t 

*** = significativo a 1"/ ;J 

** = significativo a 501 ,o 

* = significativo a 10;;; 
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plurianual iguais a 71, 73,74, '76,78,81 e 84 meses, cada um separa

damente, a fim de observar se o valor preliminarmente testado, igual a 

72 meses ou 6 anos, era adequado. 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível consi

derar o periodo de 72 meses como o melhor periodo plurianual, para fins 

de previsões. 

Tabela 5.3. Previsões de preços reais da arroba do boi gordo, observa

ções obtidas nos mercados físicos e a termo, para 1987, e 

valor do erro quadrático médio de previsão (EQM) 

Mercado Mercado Modelo Modelo Modelo Modelo 
1987 físico a termo SARIMA Harmôni co Misto Misto com 

(0,1,1)(0,1,1)12 com AR(2) ARMA(l,l) 

Jan 409,64 470,19 305,25 432,42 435,11 

Fev 314,96 305,20 425,76 282,95 . 327,41 352,02 

Mar 270,07 396,81 262,79 260,53 295,25 

Abr 252,62 221,90 400,62 252,87 240,37 267,38 

Maio 246,07 409,62 239,08 230,40 244,28 

Jun 188,27 153,43 406,24 222,46 211 ,46 215,39 

Jul 212,91 475,74 228,51 217,49 224,68 

Ago 243,90 199,64 506,18 232,71 211 ,66 223,75 

Set 564,72 244,06 211 ,85 235,02 

Out 560,85 249,08 198,71 229,38 

Nov 595,87 252,52 232,01 234,86 

Dez 624,41 242,66 243,72 227,58 

EQ~l( 1 ) 1.052,94 33.254,84 1 .695,43 344,78 519,59 

( 1 ) O erro quadrático médio das cotações do mercado a termo foi calcula 
do com base em 4 valores. Nos demais casos foram utilizados 8 -va-
lores (janeiro a agosto). 
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Ao examinar a tabela 5.3 deve-se ter em mente que o mer-

cado a termo faz previsões em valores nominais, estando embutida no pr! 

ço uma estimativa da inflação. Uma vez que o modelo utiliza valores 

reais, foi necessirio deflacibnar, atravis do IGP, os preços do merca

do a termo e do mercado físico para que se pudesse fazer comparações. 

~~------------------------------------------------------------------------------~ 

::soa 

211D 

2DD 

22D 

!lOO 

HIO 

1IID 

,~~-----~---~------~--~-----~-----~---~------~------~---~---~ 
r N n 

Meses 

Figura 5.6. Comparação entre as previsões de preços de arroba do boi 

gordo obtidas do modelo misto com JlR(2), do mercado a ter

mo e observações do mercado flsico para 1987 

o outro modelo misto testado foi composto por uma tendê~ 

cia, componentes cíclicos, variáveis binárias e por um processo auto-r! 

gressivo e de mêdia m5vel ARMA (1,1). Devido ao processo de mêdia m5vel, 

não foi posslvel, com os programas disponíveis, utilizar um mêtodo po~ 

derado de estimação. 
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A regressao pode ser representada por: 

5 11 
= ao + bot + r (c. sen 2~it + di cos 2~it) 

i=l 1 . 72 72 
+ r e,S' t + 

. 1 1 1 1= 

o modelo apresentou R2 = 0,92, e teste Q(27) = 10,94, 

indicando bom ajustamento e inexistência de autocorrelação nos 

duos. Os demais resultados estão apresentados na Tabela 5.4. 

resí-

As previsões obtidas encontram-se na Tabela 5.3 e Figu-

ra 5.7, e, como no modelo anterior, foram muito boas. 

Os modelos descritos anteriormente forneceram previsões 

somente para o ano de 1987. Este procedimento foi inicialmente adotado 

visando a identificação do melhor modelo, ou seja, aquele que fosse ca

paz de fornecer as melhores previsões. 

Observando a Tabela 5.3, através de comparaçoes entre os 

erros quadrãtico médio de previsão, calculados para cada modelo des-

crito anteriormente, constatamos ser o modelo misto com AR(2) o melhor. 

Foram feitas, então, a partir dele, previsões para os anos de 1981 , 

1982, 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, que encontram-se na Tabela 5.5 e 

nas Figuras 5.8 a 5.14, apresentadas na seção seguinte. O período uti

lizado para esta anãlise foi mais longo, iniciando em janeiro de 1970 e 

terminando em dezembro do ano anterior ao da previsão, sendoomodelo re~ 

justado neste período. Uma vez que o ano de previsão era alterado conti 

nuamente, a utilização de um período de apenas 7 anos (janeiro de 1980 

a dezembro de 1986), como foi feito no caso anterior, traria problemas 

deajuste, tornando-se difícil captara tendência e os ciclos plurianuais. 
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Tabela 5.4. Equação obtida do modelo misto com ARMA(l ,1) para a serie 

de preços reais mensais da arroba do boi gordo no período 

de janeiro de 1980 a dezembro de 1986 

Log Zt 1 ,968 -3 = -0,150.10 t 
(l ,87) * ( -O ,19) 

-1 2nt -1 cos 2nt -O ,371. 10 sen n -0,247.10 
(-1,46)* (-O ,87) 72 

-1 sen 4nt -1 cos 4nt -0,431.10 -0,548.10 
(-1,55)* 

"T[" 
(-2,43)** /'l: 

-1 sen 6nt -1 cos 6nt +0,276.10 +0,170.10 
(1,16) 72 (0,99) /'l: 

-2 sen 8nt -2 cos 8nt -0,135.10 -0,380.10 
(-0,08) 7l: (-O ,22) 12 

-1 sen 10nt -2 cos 10nt +0,419.10 +0,942.10 
(2,15)** 72 (0,50) -72 

-1 
Slt 

-1 
S2t -o ,509.10 -0,623.10 

(-1 ,30) * (-1,15) 
-1 

S3t 
-1 

S4t -0,163.10 -0,103.10 
(-0,26) ( -0,17) 

-1 
S5t 

-1 
S6t -O ,489.10 +0,967.10 

(-0,82) (1,53)* 
-1 

Slt +0,135 S8t +0,791. 1 O 
(1,57)* (2,91)*** 

-1 
S9t +0,103 S10t +0,748.10 

(1,63)* (2,24)** 
-1 

S11 t +0,427.10 
(1 ,05) 

+0~642 10g Zt-l +0,402 a
t
_
1 + at (3,74)*** (2,48)** 

Entre parênteses encontram-se os valores do teste t. 
*** significativo a 101 

,0 

** significativo a 52! 
,0 

* significativo a 1 O~~ 
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Figura 5.7. Comparação entre as previ sões de preços da arróba do boi gor 
do obtidas do modelo misto can ARMA.(l,l), do mercado a ter
mo e observações do mercado fisico para 1987 

Na tesma Tabela 5.5 estão os valores do erro quadrático 

medio de previsão, que tornam possive1 a comparaçao das previsões obti-

das do modelo misto can AR(2) e as fornecidas pela Bolsa de r~ercadorias 

de são Paulo com relação aos preços do mercado fisico para os anos de 

1981 a 1987. Observamos que o modelo conseguiu prever melhor somente 

nos anos de 1982 e 1983; nos demais, as previsões da Bolsa foram me1ho-

res, ou seja, conseguiram se aproximar mais do mercado fisico. 

As principais causas das mãs previsões realizadas pelo 

mercado a termo para o ano de 1983 foram: uma expectativa de 100% de in 

flação feita pelos agentes do mercado em dezembro de 1982 para 1983, ati.!:. 

gindo esta 200%; e a maxidesvalorização do cruzeiro de 30% ocorrida em 

fevereiro de 1983 possibilitando maiores exportações e aumento no preço 

interno. 



Tabela 5.5. Previsões de preços reais da arroba do boi gorQo obtidas do modelo misto com AR(2), observações 

fornecidas nos mercados fisico e a termo para o período de 1981 a 1987 e valores do erro qua-

drãtico medio de previsão (EQM) 

Me
$ e,;; 

Prt!v. 

1~81 

FÍ$. 

J," 300.23 294.57 

1982 

Bolso Prev. fís. 

244.08 225.63 

1983 

Bolsa Prev. Fls. 

190.63 187.68 

Fe, 282,01 26B,93 277,51 237,36 203,04 189,99 176,45 183,66 

HJ( 26~ .54 250 .67 231,91 188,15 166,35 184,71 

AOr 2\;1,5. 238,24 259.24 230,81 183,54 169,19 164,63 Z22,3Z 

M,j. 253,00 226,65 226.43 185,44 167,66 218,27 

JU" 241,\0 209,09 251,15 21\,63 i80,72 154,74 168,58 202,49 

Jul 260,ll 208.35 219.11 225,19 199,55240,87 

A~o 275,68 212,73 273,91 222,90 226,31 160,06 216,06 ~55,14 

Sd 2.,) ,83 239.72 236.34 228,49 240,30 315,60 

(Jut 321,76251,98 303,46245,67217,83 166,71 256,52310,62 

No, 320,16 256.01 239,43 206.26 262,40 295,88 

Ua 2~e,96 242,53 278,63 nO,ol 196,06 163,66 256,08 283.70 

[QH 2.074,18 I. 772 ,40 909,50 1. 2é5, 51 I. 762 ,83 

1984 1985 1986 1981 

Bolsa Prev. ris.. 80154 frev. fio. Boi .. Pro.. fh. Boi .. Prev. fh. Boi .. 

267,39 275.79 260,56 235,76 2~3 ,56 257,09 457,30 409,65 

160,13 248,57 265,69 258,63 261,34 204,64 216,83 277,45 225,98 222,39 372,41 314,96 305,20 

Z36,62 246.15 259,06 179,37 254,32 213,05 302,15 270,07 

141.69 251,84 233,67 257,35 272,92 169,50 213,11 241,76 Z23,20 230,01 266,02 252,62 221,90 

248,75 270,87 304,76 157,85 229,69 235,86 231,65 246,01 

128,09 238,87 251,30 252,07 308,36 146,56 226,05 203,77 251,44 VO,54 201,55 188,V 153,43 

m,51 266,51 356,52 206,34 235,01 284,18 209,22 212,91 

124,87 304,14 274,46 271,96 388,91 254,43 234,25 249,72 311,59 383,60 202,04 243,90 199,64 

358,89 342,65 479,31 272,28 270,57 335,40 199,19 

123,42 374,61 318,38 297,76 473,58 287,25 250,05 264,45 JZ2,39 489,65 182,06 

371,29 288,92 445,10 331,23 268,16 434,52 206,34 

100,56 371,55 260,09 2U,57 404,18 299,58 204,34 243,J(i 499,10 474,38 2U,05 

16.357,59 2.218,12 195,95 17.563,72 3.206,72 9.652,41 5.667,22 1. 123,52 1.052,94 

0'\ 
N 
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Observando as figuras 5.8 a 5.14, referentes as previ

soes obtidas, notamos que o modelo estatistico conseguiu captar de for

ma adequada as tendências de alta e baixa dos preços, embora em algu

mas vezes o preço tenha se distanciado do realmente ocorrido. 

Para fins de negociações em Bolsa, conhecer a tendên

cia do preço, isto e, um aumento ou quedas e de grande importância, 

uma vez que os participantes do mercado, de posse dessas informações, 

podem liquidar suas posições e evitar grandes prejuizos. 

Ainda tentando melhorar as previsões apresentadas na 

Tabela 5.5, foi ajustado um modelo ARMA (lsl) aos residuos obtidos do 

modelo misto com AR(2) e feitas as previsões do residuo, . ·somando-as 

às previsões já obtidas no mesmo periodo. Este procedimento eliminou 

a autocorrelação dos residuos, entretanto, apesar das estimativas dos 

parâmetros do modelo ARMA (1,1) apresentarem-se significativas, o valor 

da previsão do residuo foi muito pequenos quase não alterando as previ

sões do modelo misto com AR(2). Sendo um procedimento mais complexo e 

demorado e não contribuindo para melhorar sensivelmente os resultados, 

foi descartado. 

5.1.4. Fatores modificadores de preços 

Nesta seção são apresentados e discutidos, para os anos 

de 1981 a 1987, alguns fatores, de ordem econômica, politica e social, 

que provocaram variações nos preços, de forma a, em diversos casos, al

terar as oscilações normais do ciclo pecuãrio, contrariar as expectati

vas dos especialistas do mercado e prejudicar as previsões. 
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Figura 5.8, Comparações entre as previsões de preços da arroba do boi 

gordo obtidas pelo modelo misto com AR(2), pelo mercado a 

termo e observações do mercado flsico para 1981 

o ano de 1981 foi marcado pelo aumento da oferta de 

carne bovina devido ao aumento do abate de matrizes em relaçao a 1980, 

em consequência da queda dos preços reais da carne, já caracterizando 

um período descendente do ciclo pecuário. A situação foi ainda agra

vada pela mudança na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercado-

rias - rCM a partir de janeiro, passando de 4,75% para 15,5%. 

o consumo "per capita" de carne caiu de 16,6 kg/hab/ano 

em 1980 para 15,2 kg/hab/ano em 1981, segundo dados da USDA. Este fato 
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pode ser explicado pelo período recessivo pelo qual passava o pais (ver 

Tabela 5.6). 

Tentando aliviar a crise do setor pecuãrio, o governo 

adquiriu como estoque regulador para a entressafra 263,5 mil tonela

das de carne, considerado na época um volume recorde, além de intensi 

ficar a exportação. 

Tabela 5.6. Variação do Produto Interno Bruto brasileiro no período 

1980-86 

Anos rndi ce do PIB Variação 
"per capita" % 

1980 100,0 6,5 

1981 94,3 -5,7 

1982 92,9 -1 ,5 

1983 88,3 -4,9 

1984 91 ,1 3,1 

1985 96,2 5,6 

1986 101 ,6 5,6 

FONTE: Conjuntura Econômica 41(5):15, maio 1987. 

As exportações em 1982 continuaram aumentando. Entre-

tanto, a reversao do ciclo pecuãrio, esperada por muitos especialistas 

de mercado, não ocorreu, permanecendo os preços reais ainda mais bai-

xos em relação a 1981. 
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Figura 5.9. Comparações entre as previsões de preços da arroba do boi 

gordo obtidas pelo modelo misto com AR(2) , pelo mercado a 

termo e observações do mercado fisico para 1982 

A queda dos preços já havia sido prevista pelo gover-

no, devido ã abundante oferta de carne bovina e a continuidade da re-

cessão econômica, o que o levou a retirar a Cobal da administraçao dos 

estoques de carne conge1ada na entressafra, deixando o setor pecuário 

mais livre para que se regulasse atrav~s das l~is de mercado. Por ou

tro lado, implementou politicas anticlclicas de financiamento da reten 

çao de matrizes e do boi em pé. 
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Figura 5.10. Comparações entre as previsões de preços da arroba do boi 

gordo obtidas pelo modelo misto com AR(2) , pelo mercado a 

termo, e observações do mercado fisico para 1983 

Sendo caracterizado por um periodo ascendente do ciclo 

pecuãrio, o ano de 1983 foi marcado por grandes aumentos na exporta-

ção de carne bovina, ajudada pela diminuição da oferta por parte dos 

dois principais paises exportadores da época, Austrãlia e Argentina, 

como consequência, respectivamente, da seca e da Guerra das Malvinas. 

Diante deste quadro, o Brasil passou a ser o 39 maior exportador mun

dial, de acordo com dados da USDA, apos a Austrãlia e Argentina. Po-

rem, jã nesta epoca e posto em duvida a manutenção deste volume de 
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exportàção nos anos subsequentes, uma vez que a pecuãria brasileira, 

além de apresentar baixíssimos índices zootecnicos, .sofrería dentro de 

alguns anos a escassez de animais para abate, resultado_ da matança 

indiscriminada de fêmeas. Diante·de tais problemas, seria difícil o 

pa í s consegui r manter suas exportações elevadas ,. mesmo se a demanda in 

terna fosse reprimida, como resultado de políticas de arrocho salarial 

e consequente queda do poder aquisitivo da população. 

Ainda no ano de 1983, os negócios realizados no mercado 

a termo da Bolsa de Mercadorias de São Paulo movimentaram quanti as 

mais elevadas do qué aquelas envolvidas em transações com ouro, café 

ou soja; entretanto, no final do ano, o governo central interveio no 

mercado a termo do boi gordo, acusando-o de especul ati vo e cance 1 an.do 

a isenção de imposto de renda, decretadá em março de 1982, para as 

operaçoes relativas a boi em pé. Este fato resultou numa drãstica re

dução dos contratos em aberto. Vale porém ressaltar que os preços pr~ 

vistos nesta época, para o ano de 1984, mostraram exatamente a reali

dade do mercado. 

O Brasil em 1984 ocupou o 29 lugar em exportações mun

diais, logo apos a Austrãlia, com 480 mil toneladas, segundo 

a USDA. No entanto, o consumo "per capita" caiu para 13,2 kg/hab/ano 

neste ano, sendo um dos mais baixos das últimas décadas. 
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,. B D 

Meses de 1984 

Figura 5.11. Comparações entre as previsões de preços da arroba do 

boi gordo obtidas pelo modelo misto com AR(2), pelo merc~ 

do a termo, e observações do mercado físico para 1984 

Segundo dados do FIBGE, o mês de janeiro foi caracteri

zado pela maior matança de fêmeas desde 1975, que continuou elevada du

rante todo ano. Diante destas estatisticas, constatou-se a entrada do 

Brasil no 39 ano consecutivo em que a participação de matrizes no abate 

global foi superior a um terço da quantidade total de animais sacrifi

cados. Esses dados deixaram claro que num futuro próximo haveria redução 

da oferta de carne bovina. 



lO 
..o 
O 
S
S
lO ....... 
~. 

N 
U 

Vl . ,... 
lO 
(l) 
S-

Vl 
o 
(jt 
(l) 
S
o.. 

/ 
.1 

/ 
---/ 

,/ 

70 

/ /:+ ......... 
Previ sões .J:lJ---ef " 
~ .... ."..,-

.-.--le--..-..... ....c:a--=a-~... .,...-..... 
Termo /..-- __ -....... 

2"'fO -=t-, I .... -+-- - "'-
'"..... _~--T "'-2:ZO - ............ +-- ___ -.I>- - - /' "'-

200 - -......... /~\ "'-

1110 - ...... ~ ........... __ /' Fisico 
1110- ~( 

'"'fO~----r-,---r----~.----~--~~---T--~.----~----~'---~T--~ 
r M A M ~ ü A a ~ N 

Meses de 1985 

Figura 5.12. Comparações entre as previsões de preços da arroba do 

boi gordo obtidas pelo modelo misto com AR(2), pelo mer

cado a termo e observações do mercado fis;co para 1985 

Marcado inicialmente por baixos preços e crescentes pe~ 

das reai s por parte dos pecuari stas,no ano de 1985 deu-se continui dade a 

grandes exportações, auxiliadas por uma politica de minidesvaloriza

ções diãrias implementada pelo Banco Central, que aumentou a competitl 

vidade das exportações brasileiras no mercado internacional e facilitou 

o escoamento de volumes não consumidos internamente. 

De junho a novembro o preço real da arroba do boi gordo 

sofreu um aumento ex cepc i ona 1 de 126;;, em fu nçã o do peri" odo de 
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entressafra, do bom ritmo das exportações no primeiro semestre e prin

cipalmente por ser o ano de 1985 esperadamente de fase ascendente do 

ciclo, ji refletindo a matança de fimeas em anos anteriores. No entan 

to, as quedas nos preços verificadas no primeiro semestre são total

mente atipicas. 
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Figura 5.13. Comparações entre as previsões de preços da arroba do 

boi gordo obtidas pelo modelo misto com AR(2), pelo me.!:, 

cado a termo e observações do mercado fisico para 1986 
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Em 28 de fevereiro de 1986 foi decretado o Plano de Es

tabilização Econômica, cujas pol,ticas de congelamento de preços e ex

tinção da correção monetária provocaram um aumento da demanda de carne 

por parte dos consumidores, principalmente pelo aumento do poder aqui

sitivo da população e a diminuição da poupança interna. 

A carne bovina com preço tabelado no mercado varejista 

se tornou escassa pela falta de boi gordo pronto para abate, resultan

te das matanças de matrizes em anos anteriores e pela retenção de ani

mais nos pastos. Segundo dados do FIBGE, os abates de julho a dezem

bro foram 38% inferiores aos do mesmo perfodo de 1985, apresentando o 

mes de setembro de 1986 o mais baixo volume de animais abatidos desde 

1975. 

Por pressoes de demanda, alem do elevado preço dos ani 

mais de reposição (boi magro e bezerro), que não foram tabelados, ini

ciou-se a cobrança de ágio sobre o preço da carne, atingindo em dezem

bro de 1986 o maior pico de alta de toda a série histórica. 

Medidas foram tomadas pelo governo tentando solucionar 

os problemas da alta dos preços e escassez da carne; entre elas pode

mos citar o confisco do boi no pasto, o aumento das importações,que S! 

gundo a Companhia de Financiamento da Produção (CFP) totalizaram 458 

mil toneladas em 1986, contra 50 mil toneladas em 1985, a redução das 

exportações da ordem de 28% em relação ao ano anterior, que fizeram o 

Brasil perder sua já garantida fatia do mercado externo e a interven

ção do Banco Central na Bolsa de Mercadorias de São Paulo, suspendendo 

as negociações de contratos com boi gordo e impondo restrições que 

inviabilizaram seu funcionamento at~ maio de 1987. 
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Figura 5.14. Comparações entre as previsões de preços da arroba do 

boi gordo obtidas pelo modelo misto com AR(2) , pelo mer

cado a termo e observações do mercado flsico para 1987 

o ano de 1987, caracterizado por um perlodo descenden

te do ciclo pecuãrio, teve a queda dos preços agravada devido a uma 

retração da demanda, causada pela perda do poder de compra dos salã-

rios da ordem de 27,4%,no perlodo de janeiro a julh~para a Grande 

São Paulo, segundo pesquisa realizada pela Fundação Sistema Es tadua 1 

de Anãlise de Dados (SEADE) e pelo Departamento Intersindical de Esta

tlstica e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE). Esta mesma pesquisa tam

b~m revelou uma diminuição no total de salãrios pagos de 27,9% de ja

neiro a julho, causada pelo aumento do numero de desempregados, pela 
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corrosao inflacionária e pela prática de rotatividade de mão-de-obra. 

Outro fator agravante da queda dos preços da arroba do 

boi gordo foi o aumento da oferta de animais, resultante de um estoque 

de aproximadamente 100 mil toneladas do produto importado no ano ante

rior, além das exportações limitadas a 40% da média exportada em 1984 

e 1985. 

Diante da liberação das exportações a partir de novem

bro e do periodo de entressafra, é esperado um pequeno aumento nos pr~ 

ços da carne, através da eliminação de parte do excedente do mercado 

interno e diminuição da oferta de animais para abate, respectivamente. 

5.2. Boi Magro 

Diante das semelhanças entre as séries de preços do boi 

magro e da arroba do boi gordo, que podem ser observadas nas Figuras 

5.15 e 5.1, respectivamente, e tendo sido concluído para o boi gordo 

que o melhor modelo de previsão foi o misto com AR(2), adotou-se ornes 

mo modelo para o ajuste e previsão de preços na série do boi magro. 

Desta forma, após a transformação logarítmica dos da

dos, o modelo foi ajustado a série nos períodos de janeiro de 1974 a 

dezembro de 1980, prevendo o ano de 1981, e de janeiro de 1980 a de

zembro de 1986, prevendo 1987. Note-se que o ajustamento e sempre fei 

to com base em um período de sete anos. 

Os resultados estão apresentados nas Tabelas 5.7 e 5.8, 

e como descrito anteriormente para o boi gordo, trata-se de uma re

gressão ponderada com componentes harmônicos, variáveis binárias e um 
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autoregressivo de ordem dois, onde nenhuma variável foi eliminada da 

regressao, mesmo não apresentando influência significativa. 

As previsões obtidas a partir deste modelo estão mostra 

das na Tabela 5.9 e nas Figuras 5.16 e 5.17. 

Neste caso foram feitas apenas comparaçoes das previ-

soes com o mercado ffsico, uma vez que não há negociações com a cate

goria boi magro no mercado a termo da Bolsa de Mercadorias de São Pau

lo. 
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Tabela 5.7. Equação obtida do modelo misto com AR(2) para a série de 

preços reais mensais do boi magro no período de janeiro 

de 1974 a dezembro de 1980 

Log Zt = 7,490 + 0,332.1O-3t 
(6,70)*** (1,08) 

2lTt 2lTt - 0,341 sen ~ - 0,164 cos-
(-6,39)*** ( -8 ,15) *** 72 

-1 4lTt -1 4lTt + 0,446.10 sen 72 + 0,391.10 cos 
72 (4,75)*** (4,94)*** 

-1 sen 6lTt -1 6lTt + 0,237.10 + 0,,389.10 cos -
(3,05)*** 72 (5,53)*** 72 

-1 8lTt -3 8lTt + 0,147.10 sen n + 0,149.10 cos 12 (2,48)** (0,03) 
-2 sen 10rt -2 10lTt + 0,414.10 +0,151.10 cos-n 

(0,80) 72 (O ,27)- ' 

-1 
Slt 

-1 - 0,103.10 - 0,260.10 S2t 
(-0,73) (-1,78)* 

-2 
S3t 

-1 - 0,999.10 - 0,161.10 S4t 
(-0,66) (-1,04) 

-1 
S5t 

-2 - 0,181.10 - 0,525.10 S6t 
(-1,21) (-0,35) 

-1 
S7t 

-2 - 0,106-10 + 0,550.10 S8t 
(-0,70) (0,38) 

-1 
S9t 

-1 
S10t + 0,368.10 + 0,214.10 

(2,57) ** ( 1 ,48) 
-2 

Sllt +0,665.10 
(0,49) 

+ 0,353 109 Zt_l 
(2,96)*** 

- 0,305 109 Zt-2 + ât (-2,62)** 

2 R = 0,994 Q(27) = 27,06 

Entre parênteses encontram-se os valores do teste t 

*** significativo a l~ 

** significativo a 5~ 

* significativo a 10% 
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Tabela 5.8. Equação obtida do modelo misto com AR(2) para a serie de 

preços reais mensais do boi magro no período de janeiro 
.de 1980 a dezembro de 1986 

----
Log Zt = 3,655 

(3,67) *** 

- 0,682.10 -1 
(2,45)** 

- 0,122 
(-3,69)*** 

+ 0,408.10 -1 

(1,93)"" 

+ 0,146. lO" -1 

(0,81) 

+0,298.10 -1 
(1,76)* 

- 0,402.10 -1 

(-0,94) 

+ 0,533.10 -1 

(1 ,04 ) 

- 0,410.10 -1 
(-0,83) 

+ 0,204.10 -1 
(0,41) 

-0,215.10 -1 

(-0,50) 

+ 0,572.10 -I 

( I ,31 ) 

+ 0,841 109 
(6,45)*** 

R2 = 0,970 

sen 27Tt n 
sen 47Tt n 

67Tt 
sen n 

87Tt sen -
72 

. 107Tt 
sen """72 

Sn 

S3t 

S5t 

Slt 

S9t 

Sl] t 

Zt_1 

-3 + 0,987. 10 
( 1 ,09) 

- 0,288.10-1 cos ~ 
( -1 ,00) 

_ 0,696.10-1 cos 47Tt 
(-3,10)*** 72 

-1 67Tt 
- 0,413.10 cos ---72 

(-2,00)** 

_ 0,167.10-2 cos 87Tt 
(-0,10) 72 

-1 cos 107Tt + 0,109.10 
(0,66) 72 

"-1 
S2t -0,476.10 

( -1 ,03) 
-1 

S4t - 0,243.10 
( -o ,46) 

-1 
S6t + 0,624.10 

( 1 ,26) 
-1 

S8t + 0,606.10 
( 1 ,35) 

+ 0,124 S10t 
(3,07) *""* 

- 0,333 109 Zt-2 + at (-2,56)** 

Q(27) = 53,15 

Entre par~nteses encontram-se os valores do teste t 
*** significativo a 1~ 

** significativo a 5~ 
* significativo a lO~ 
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Tabela 5.9. Previsões de preços do boi magro obtidas pelo modelo misto 

com AR(2) e preços do mercado físico para 1981 e 1987 

1981 1987 
Previsão 

Previ são· Mercado Físico Previsão Mercado Fisi co 

Janei ro 2.960,54 2.932,53 4.933,79 4.387,77 

Fevereiro 2.855,62 2.709,02 4.094,32 3.421,25 

Março 2.732,27 2.543,16 3.421,60 2.149,96 

Abri 1 2.691,77 2.387,15 3.285,92 2.357,25 

Maio 2.637,06 2.260,88 2.954,00 2.229,89 

Junho 2.576,60 2.155,21 2.555,78 1. 802 ,68 

Julho 2.567,98 2.039,54 2.484,41 1.903,65 

Agosto 2.542,39 1. 992,06 2.354,66 2.203,90 

Setembro 2.557,18 1. 950,19 2.306,13 

Outubro 2.635,99 1.980,77 2.093,85 

Novembro 2.603,53 1. 997 ,00 2.235,91 

Dezembro 2.512,08 1. 982,34 2.282,70 
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5.3. Bezerro 

Analisando as Figuras 5.15 e 5.18 vemos que as variações 

dos preços do bezerro acompanham as variaçõe? dos preços do boi magro,h~ 

vendo grande semelhança entre as duas series. Diante da observação des

te fenômeno surgiu a ideia de obter previsões de preços do bezerro com 

base nos preços do boi magro, atraves de uma regressao. 

o melhor modelo obtido, isto e, aquele que apresentou 

o maior coeficiente de determinação, foi a regressão do logaritmo do pr~ 

ço do bezerro em função de uma constante, do logaritmo do preço do beze~ 

ro defasado de um mês, do logaritmo do preço do boi magro e de um compo

nente de media móvel de ordem um. 

Os resultados obtidos foram: 

Log Zl t = -1,038 + 0,769 10g Z't_l + 0,339 10g Z2t + 0,420 ât - 1 + at (-2,90) (11,15) (3,30) (4,03) 

onde 

Zlt sao os preços do bezerro nos meses t 

Zl t _
1 

são os preços do bezerro nos meses t-l 

Z2t são os preços do boi magro nos meses t 

° coeficiente de determinação (R2) foi de 0,989; o tes

te Q(27) igual a 83,57 mostrou a existência de autocorre1ação nos resí-

duos e os valores do teste t apresentados entre parenteses mostraram-se 

todos significativos ao nível de 1% de probabi lidade. 

Esta regressão visou inicialmente a obtenção da previ-

sao dos preços do bezerro no ano de 1981. Para tanto, foi utilizado um 
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perlodo de 7 anos (janeiro de 1974 a dezembro de 1980).,Os preços doboi ma~ 

gro no ano de 1981, obti dos no mercado fl si co foram substi tui dos pelas 

previsões encontradas anterionnente, através do modelo. misto com AR(2) 

e mostradas na Tabela 5.9. Com as previsões do boi magro em 1981 foi possi 

ve1, através da regressão, prever os preços do bezerro neste mesmo ano. 

o mesmo procedimento foi utilizado para prever os preços 

do bezerro em 1987, ajustando a regressão no periodo de janeiro de 1980 

a dezembro de 1986 e substituindo os preços do boi magro no mercado fi

sico no ano de 1987 pelas previsões jã obtidas. 

A regressão resultou em: 

log Zl t = -1,597 + 0,270 log Z't-l + 0,873 10g Z2t + 0,500 ãt 1 + at (-7,80) (5,57) (15,31) (4,93)-

Neste caso, o coeficiente de determinação (R2) foi de 

0,983, o tes te Q (27) = 43,19 e os va 1 ores do tes te t entre parenteses ta!!!. 

bém apresentaram-se todos significativos ao nivel de 1% de probabilidade. 

Vale ressaltar que este mesmo modelo poderia ter sido u

tilizado para obter previsões do boi magro em função dos preços do be

zerro, utilizando para isso preços do boi magro como variãvel dependente 

e preços do bezerro no mês t e do boi magro defasados (t-l) como variã-

veis independentes. 

A fim de comparar o desempenho das previsões de preços 

obtidas pelas regressões apresentadas anterionnente e as obtidas através 

do modelo misto com AR(2). ajustou-se também ã série de preços do bezer

ro um modelo misto com AR(2) nos mesmos perlodos (1974 a 1980 e 1980 a 

1986), cujos resultados são mostrados nas Tabelas 5.10 e 5.11. As previ

sões encontram-se na Tabela 5.12 e Figuras 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22. Com 
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base no erro quadrãtico médio de previsão concluimos que para o ano de 

1981 a regressão com base nos preços do boi magro previu melhor, enquan

to para 1987 o modelo misto com AR(2) apresentou resultados melhores. Ne~ 

te caso, os métodos apresentados podem ser utilizados de forma alterna

tiva. 
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Tabela 5.10. Equação obtida do modelo misto cem AR(2) para a serie de 

preços reais mensais do bezerro no periodo de janeiro de 

= 

1974 a dezembro de 1980 

6,990 
(6,80)*** 

- 0,514 sen 2rrt 
(-6,51) *** 72 

-1 4rrt 
+ 0,566.10 sen ---72 

(4,77)*** 

+ 0,314.10-1 sen 6rrt 
(3,25)*** 72 

1 -1 sen 8rrt + 0,293. ° 
{3,74)*** 72 

+ 0,.179. 10 -1 sen 10rrt 
(2,32)** 72 

-2 +0,510.10 Slt 
(0,28) 

-2 - 0,348.10 S3t 
( -o ,18) 

-1 
S5t - 0,185. 10 

(-0,97) 
-1 Sn + 0,409.10 

(2,16)** 
-1 

S9t + 0,507.10 
(2,86)*** 

-1 
Sllt + 0,360. 10 

(2,05)** 

+ 0,226. 10g Zt-1 
(1,87)* 

R2 = 0.996 

-2 +0,430.10 t 
(5,82)*** 

_ 0,245 sen 2rrt 
( -8 , 1 5 ) *** 72 

-1 4rrt + 0,326.10 cos ---72 
(3,74)*** 

+ 0,279.10-1 cos 6rrt 
(3,72)*** 72 

-1 8rrt - O, 169 <. 1 Ocos IT 
( -2,07) ** 

+ 0,225.10-1 cos 10
7

rr
2
t 

(3,08)*** 
-1 

- 0,257.10 S2t 
(-1,39) 

-1 
S4t - 0,151.10 

(-O ,77) 

-1 
S6t +0,243.10 

( 1 ,26) 
-1 

S8t + 0,435.10 
(2,42)** 

-1 
S'Ot + 0,384.10 

( 2,19) ** 

- 0,271 109 Zt-2 + at (-2,29)** 

Q( 27) = 97 ,58 

Entre parênteses encontram-se os valores do teste t 
*** significativo a l~ 

** significativo a 5% 
* significativo a 10% 
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Tabela 5.11. Equação obtida do modelo misto com AR(2) para a serie de 

preços reais mensais do bezerro no período de janeiro de 

1980 a dezembro de 1986 

= 2,870 
(3,59) *** 

-0,791.10-1 sen 2TIt 
(-2,68)*** 72 

-0,131 sen 4
72

t 
(-3,84}*** 

+0,374.10-1 sen ~ 
(2,03)** u. 

+0,194.10- 1 sen ~~t 
(1 ,08) 

-1 10TIt +0,222.10 sen 72 
(1 ,40 J 

-1 
Slt -0,148.10 

(-0,38) 

-1 
S3t +0,939.10 

(2,09)** 

-2 -0,126.10 S r. t 
(-0,03) ;) 

-1 +0,442.10 S7t 
(1,01) 

-2 -0,844.10 S9t 
(-0,21) 

-1 
+0,432.10 S11t 

(1,10) 

+0,960 109 Zt_1 
(7,90}*** 

R2 = 0,982 

+ 0,566.1O-3t 
(0,66) 

-1 2TIt - 0,395.10 cos 7T 
(-1,42) 

-1 - 0,587.10 cos 
(-3,06)*** 

- 0,496.10- 1 cos 
(-2,39)** . 

6TIt 
7T 

+ 0,112. 10 -1 . cos 87~t 
(0,71) 

+ 0,175.10-.1.cos l~;t 
(1,13) 

-1 
S2t - 0,286.10 

(-0,69) 

-2 
S4t + 0,440.10 

(0,09) 

+ 0,100 S6t 
(2,38)** 

-1 
S8t +0,934.10 

(2,36)** 

+ 0,120 S10t 
(3,24)*** 

- 0,381 109 Zt-2 + â t (-3,07)*** . 

Q(27) = 48,24 

Entre parênteses encontram-se os valores do teste t 

*** significativo a 1% 

** significativo a 5~ 

* significativo a 10~ 
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Tabela 5.12. Previsões de preços reais do bezerro e observações do mer 

cado físico para 1981 e 1987 

1981 1987 

Meses rvlode lo Modelo 
misto Regressão Mercado misto Regressão Mercado 

com Físico com Físico 
AR(2) AR(2) 

Jan 1. 711 ,43 1.753,66 1. 640,77 2.632,06 2.820,27 2.583,71 

Fev 1.612,51 1.640,25 1.460,08 2.206,10 2.466,09 1.888,70 

Mar 1.487,98 1.534,91 1.379,64 1. 823,89 2.033,37 1.404,36 

Abr 1.431,77 1.451,17 1.303,39 1.741,35 1.863,03 1. 217,64 

Mai 1.359,31 1.380,25 1.248,53 1.553,26 1 ,65-7 ,99 l. 139 ,19 

Jun 1. 293,27 1.317,69 1.149,05 1.342,06 1.415,81 .. 900,71 

Ju1 1.307,43 1.270,07 1.107,34 1.294,69 1.323,50 944,16 

Age 1.317,84 1.230,45 1 .054,79 1.211 ,45 1. 240,15 1.026,09 

Set 1.300,59 1.203,18 1.023,97 1. 184,11 1.196,57 

Out 1.293,37 1.194,85 1.051 ,55 1 .058,63 1.089,28 

Ney 1.275,83 1.183,51 1.043,01 1.082,61 1.124,56 

Dez 1. 266,55 1.160,71 1.018,33 1.064,95 1. 154,99 

32.329,19 23.911,97 134.604,93 240.715,45 
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6. CONCLUSOES 

Não foi possivel ajustar um modelo ARIMA apropriado a 

série de preços da arroba do boi gordo, que contém variações ciclicas 

estacionais e plurianuais. O modelo ajustado não conseguiú prever os 

ciclos plurianuais. 

O modelo harmônico e o modelo misto ponderado com AR(2), 

quando aplicados ã série temporal, resultaram em bom ajuste e boas pre

visões; porém, foi constatada autocorrelação nos residuos. Para solu

cionar este problema, foi necessãrio introduzir um processo de média mó 

vel, o que so foi possivel com a eliminação da ponderação. 

Para comparar a capacidade preditiva dos modelos ajus

tados foi calculado o erro quadrãtico médio de previsão para cada mode

lo, comparando-se as previsões com as observações do mercado fisico. 

Ajustando os modelos mistos, no periodo de janeiro de 1980 a dezem

bro de 1986, e prevendo os preços de 1987, os resultados mostraram ser 

o modelo misto com AR(2) o que forneceu melhores previsões, vindo em s~ 

guida o modelo misto co"m ARr<1A(l,l), o mercado a termo, o modelo 
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harmôni o e por ültimo o SARH~A .( 0,1,1) x (0,1,1) 12' estes doi s ültimos 

ajustados no perlodo de janeiro de 1970 a dezembro de 1986. 

Com base no melhor modelo, ou seja, o misto com AR(2}, 

foram obtidas previsões de preços para os anos de 1981 a 1987, util i

zando para a anãlise um perlodo de tempo maior em relação ao utilizado 

anteriormente, com dados a partir de 1970. Os resultados mostraram que 

as previsões obtidas através deste modelo foram superiores às obtidas 

na Bolsa de t1ercadorias de São Paulo somente em 1982 e 1983. 

t interessante observar, que, a utilização de técnicas 

estatlsticas e computacionais complexas e trabalhosas para a obtenção 

de previsões de preços, muitas vezes, não consegue superar as previsões 

obtidas no mercado futuro. t importante salientar também, que, as pre

visões de preços, obtidas na Bolsa de Mercadorias são dadas em valores 

nominais, estando, portanto, associadas a uma previsão da inflação. 

No mercado a termo existem, basicamente, duas anãlises 

que visam a obtenção de previsões, a tecnica e a fundamental. A anãli

se tecnica utiliza gráficos contendo preços, volume de contratos e con

tratos em aberto, e reflete o comportamento dos negociantes do mercado. 

Jã a anãlise fundamental leva em consideração fatores determinantes da' 

oferta e demanda, ou seja, aspectos de produção, consumo, comercializa

ção e existência de produtos complementares e substitutos no mercado in 

te no e externo, que podem afetar os preços das mercadorias. Alem des

tas anãlises. a própria vivência e opinião dos especialistas deste mer

cado, ou seja, o "feeling", contribui para a obtenção de boas previsões. 



Talvez, o ideal para a obtenção, de melhores 

seja associar as tecnicas econanetricas aos conhecimentos de 
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previsões 

fatores 

de ordem politica e social, juntamente com o "feeling" dos especialis

tas. 

As previsões de preços do boi magro e bezerro não pu

deram ser comparadas às do mercado a termo, pois estas categorias nao 

são negociadas na Bolsa de Mercadorias de São Paulo. 

Devido à semelhança entre as series de preços do boi ma

gro e bezerro, constatou-se que os preços do bezerro poderiam ser pre

vistos a partir das previsões de preços para o boi magro, atraves de 

uma regressao. 

As previsões dos preços do bezerro ~btidas para 1981 a

traves do modelo misto, can AR(2) foram melhores, quando comparadas as 

obtidas pela regressão com base nos preços do boi magro,. entretanto, 

este último modelo foi superior na obtenção de previsões para 1987. Dia,!2. 

te destes resultados, não e possivel recomendar um desses metodos cano 

melhor em relação ao outro. 
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Tabela I - Preços reais mensais da arroba do boi gordo 

Anos J F M A M J J A S O N O 

1970 158,4 161 ,O 163,0 175,2 171 ,2 171 ,2 179,5 194,1 195,9 205,3 210 ,9 217,6 
1971 212,6 213,7 211 ,4 209,2 208,8 208,0 206,2 207,8 208,2 216,5 220,5 223,7 
1972 223,8 223,1 221,4 222,9 220,1 215,9 214,3 213,0 233,1 254,7 256,2 257,7 
1973 261 ,1 250,5 242,4 240,2 240,4 241 ,1 246,4 282,9 351,8 402,2 409,4 364,5 
1974 309,6 299,9 297,6 340,0 323,6 299,5 311 ,3 315,5 305,9 303,3 303,0 302,0 
1975 293,4 280,8 268,8 258,0 255,5 246,3 239,5 242,9 236,7 251,0 275,2 266,2 
-1976 257,0 244,3 246,0 237,1 224,6 219,1 213,8 223,0 217,7 222,1 225,3 213,4 
1977 212,1 209,8 206,0 198,6 193,5 189,5 196 ,8 211 ,1 239,4 260,5 268,1 263,3 
1978 256,9 250,9 247,7 241 ,6 235,4 ~36,4 285,6 294,1 306,2 367,1 364,7 361,6 
1979 357 ,4 352,9 341 ,1 349,9 350,5 344,3 360,2 393,2 470,9 464,0 461 ,1 415,5 
1980 406,1 375,5 348,3 338,6 329,3 319,3 324,2 334,3 328,3 363,0 345,9 310,4 
1981 294,6 268,9 250,7 238,2 226,7 208,1 208,4 212,7 239,7 252,0 256,0 242,5 
1982 225,6 203,0 188,1 183,5 185,4 180,7 225,2 226,3 22B,5 217,8 208,3 198,1 
1983 187,7 183,7 188,1 222,3 218,3 202,5 240,9 255,1 315,6 310,6 295,9 283,7 
1984 275,8 265,7 248,2 233,7 27U,9 ~61 ,3 26.6,0 274,5 342,6 318,4 288,9 260,1 
1985 235,8 204,6 179,4 169,5 157,9 146,6 206,3 254,4 272,3 287,3 331,2 299,6 

1986 257,1 226,0 213,1 223,2 235,9 257,4 284,2 311 ,6 335,4 322,4 434,5 499,1 

FONTE: IEA, FGV, CEPEA/FEALQ. ..... 
o 
o 



Tabela 11 - Preços reais mensais do boi magro 

~~----_. 

Anos J F M A M J J A S O N O 

1970 1 .472 1.455 1.491 1.595 1 .551 1.571 1~657 1.890 1.939 1.910 2.138 2.165 

1971 2.326 2.298 2,262 2.324 2.309 2.320 2.388 2.469 2.569 2.551 2.578 2.576 

1972 2.559 2.485 2.472 2.570 2.534 2.508 2.586 2.548 2.597 2.708 2.716 2.720 

1973 2.659 2.687 2.690 2.747 2.723 2.763 2.872 3.170 3.533 3.805 4.072 3.566 

1974 3. 164 3.355 3.806 3.779 3.845 3.632 3.600 3.553 3.357 3.226 3.080 3.223 
1975 3. 141 2.967 2.819 2.682 2.691 2.592 2.492 2.437 2.393 2.406 2.606 2.483 
1976 2.425 2.286 2.291 2.207 2.197 2.090 2.017 1.944 1.844 1.868 1.801 1. 745 

1977 1.645 1.672 1.643 1. 737 1. 693 1. 771 1.799 1.835 1.897 2.052 2.119 2.177 

1978 2.217 2.281 2.396 2.472 2.439 2.414 2.701 2.809 2.906 3.235 3.225 3.232 
1979 3.321 3.431 3.464 3.618 3.988 3.919 3.853 4.041 4.394 4.447 4.414 4.296 

1980 4.190 4.064 3.908 3.904 3.761 3.755 3.732 3.562 3.419 3.447 3.325 3.097 

1981 2.933 2.709 2.543 2.387 2.261 2.155 2.040 1.992 1.950 1. 981 1.997 1.982 

1982 1. 874 1.770 1.652 1.620 1.654 1.588 1. 746 1.752 2.091 1.982 1.750 1.698 

1983 1.764 1.843 1. 713 2.517 2.372 2.130 2.179 2.397 2.428 2.888 2.686 2.727 

19H4 2.741 2.715 2.779 2.898 2.866 2.911 2:917 2.804 3.208 3.125 2.976 2.733 
1985 2.508 2.219 1.97';:) 1.866 1. 748 1.625 1.928 2.237 2.372 2.350 2.746 2.655 
1986 2.412 2.205 2.200 2.687 3.113 3.334 3.839 4.117 4.464 4.145 4.899 5.412 

FONTE: IEA, FGV, CEPEA/FEALQ ...... 
o ........ 



Tabela lII - Preços reais mensais do bezerro 

---~--

Anos J F M A M J J A S O N D 

~----

1970 605 643 671 659 675 707 745 802 826 811 878 901 

1971 949 1.053 1.084 1.077 1. 114 1.116 1.102 1.166 1.249 1.246 1.254 1.330 

1972 1.286 1. 293 1.329 1.294 1. 351 1.400 1. 297 1.284 1.304 1.332 1.330 1.396 

1973 1.341 1 .413 1.405 1.325 1.461 1.475 1.497 1.627 1.821 1.823 1.842 1. 621 

-1974 1.522 1.540 1.550 1.675 1. 679 1.630 1.660 1.587 1. 516 1.491 1.474 1.340 

1915 1 .310 1.224 1. 123 1. 111 1.090 1.037 978 926 868 906 .971 944 

1976 935 921 865 836 820 792 768 732 727 678 687 667 

-1977 622 663 659 668 652 646 677 710 787 861 867 873 

197n 927 987 1.050 1.087 1.090 1.097 1.285 1.398 1.468 1.552 1.563 1.595 

-1979 1. 619 1.700 1. 797 1.913 2.176 2. 196 2.237 2.633 2.590 2.521 2.439 2.471 

19BO 2.339 2.274 2.140 2.185 2.101 2.120 2.230 2.143 2. 100 2.049 1.973 1.873 

1981 1.641 1.460 1.380 1.303 1.249 1. 149 1.107 1.055 1.024 1.052 1.043 1.018 

-1982 964 849 784 764 786 758 821 810 978 891 806 746 

1983 865 895 801 1.156 1.097 1.025 1. 191 1.321 1. 414 1.411 1.297 1.246 

1984 1. 274 1.381 1.459 1.482 1.590 1.622 1.·649 1.662 1.764 1.702 1.601 1.464 

1985 1.350 1. 216 1.079 1.018 947 876 1.019 1.115 1.183 1.170 1.226 1. 191 

1986 1.065 1.006 1.043 1.373 1.652 1.872 2.185 2.384 2.639 2.467 2.837 2.942 

FONTE: IEA, FGV, CEPEA/FEALQ -.. 
o 
N 


