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APRESENTAÇÃO

A segunda metade da década de 80 assiste o Brasil ingressar n~
ma nova realidade econômica, através do surpreendente desenvol
vimento da indústria de futuros, que já alça a porte interna-
cional alguns de seus mercados. Embora ainda pouco expressivos
em termos de volume financeiro, os mercados futuros assumem im
port~ncia econômica de primeira grandeza ao proporcionarem
transpar~ncia na formaç~o de preços e permitirem a transfer~n
cia do risco de preço entre os agentes econômicos.

No Brasil, a relev~ncia dos mercados futuros e seu grande po-
tencial de crescimento contrastam com a extrema pobreza que

,
caracteriza o "estado da arte" no assunto. Isto e particula!.
mente flagrante no que tange às suas especificidades de din~mi
ca numa economia substancialmente diferente daquelas em que fo
ram concebidos, nos paises desenvolvidos.

o objetivo original deste trabalho era compreender o comporta-
mento das cotações futuras num contexto altamente inflacio-
nário, observando eventuais distorções no cumprimento das fun-
ções econômicas dos mercados futuros e contrapondo os resulta-
dos ao quadro teórico produzido nas economias centrais.

Quando, a 28. de fevereiro de 1986, o Plano Cruzado abriu per~
pectivas de uma efetiva reduç~o de patamar inflacionário, sur- Iy
giu a oportunidade de se empreender um estudo comparativo do
desempenho dos mercados futuros em distintos contextos de ,

ni-
vel de preços, mantendo como referencial a literatura desenvol

,vida em outros paises.
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Por fim, os resultados obtidos na aplicaçio do teste empirico
-exigiram nova correçao de curso, introduzindo o Brasil na con-

trov~rsia - bastante atual e acirrada no exterior - quanto ao
modelo de comportamento das cotações nos mercados futuros.

Os resultados da análise empreendida neste estudo remetem ao
modelo de evoluçio randômica, em oposiçio à detecçio de tendên
cias de preço verificada pelo único trabalho empirico prece-
dente a contemplar a realidade brasileira. Encontra-se aberto,
portanto, amplo campo para a investigaçio cientifica e a produ
çio de conhecimento útil.

O texto que se segue está' dividido em quatro capitulos, que
reconstituem fielmente a trajetória percorrida nesta pesquisa
e as alterações sofridas em sua conduçio.

No capitulo I, ~ descrita a evoluçio dos conceitos sobre ope-
rações em mercados futuros: da oposiçio absoluta entre opera-
ções de proteçáo e especulativasà moderna .teor-í.a de por-tf'ol í,o (equili-
brio no mercado decapitais sob condições de incerteza) ,que re
laciona risco. e retorno. sio, ainda, apresentadas as hipóteses
quanto ao impacto da inflaçio sobre tais operações, respalda-
das no exiguo quadro teórico existente sobre este aspecto.

No capitul6 11, ~ apresentado o modelo teórico escolhido para
o teste empirico e sua operacionalizaçio aos mercados futu-
ros.

No capitulo III,sio analisados os resultados empiricos e suas
limitações. Por sugerirem a rejeiçio do modelo utilizado, reme
tem à elaboraçio de novo quadro teórico que constata a contro
versia predominante na discussio sobre o modelo de comportamen
to das cotações futuras.

Finalmente, no capitulo IV, são arroladas as principais -'I' .• .•con
clusões e apontadas as evidências que alimentam a referida
corrt r-ove r-s í.a, mapeando caminhoscertamentecontributivosao avanço da

-percepçao desta nova realidade.
IV
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MERCADOS FUTUROS, INFLAÇÃO E RISCO: DINÂMICA DE INTERAÇÃO

1.1 RISCO E AVERSÃO AO RISCO

O tema inflação e mercados futuros encontra, mesmo na litera
tura estrangeira, produção muito limitada. Isto se explica,
em grande parte, pela própria magnitude da inflação nos pai-
ses desenvolvidos, cujos mercados futuros, ,ja tradicionais,
constituem campo fértil de pesquisa. É justamente a discre-
pância entre os patamares inflacionários que caracterizam a

,economia brasileira relativamente a desses paises que sugere
uma verificação empirica, para os mercados futuros brasilei-
ros, das çonclusões obtidas naqueles mercados quanto ao im-
pacto da inflação.

O pano de fundo dos estudos sobre a questão mercados futu-
ros, inflação e risco é o aumento do risco num contexto in
flacionário e a aversão a este por parte dos agentes' direta-
mente envolvidos no mercado fisico da mercadoria, resultando
na busca ao mercado futuro como forma de proteção contra va-
. - t' (1) E . dornírlaçoes even ualS nos preços . ssa Vlsao pre omlnou por

muito tempo nos trabalhos sobre os mercados futuros e foi
exaustivamente enfatizada na discussão econômica, principal-
mente em função de seu apelo mercadológico - destaca o aspe~
to socialmente benéfico das operações futuras, apresentando-

,as como um seguro contra o risco.

,(1) Esta operaç~o de proteç~o ~ chamada "hedging".

2



A abordagem mais antiga do "hedging" como seguro de preço re-
monta a KEYNES, em seu liA 'l'reatiseon l\1oney"_ .(1930) Para se
proteger contra o risco de preço, o agente econômic~ atuante
no mercado fisico de uma mercadoria assume no mercado futuro
uma posição Lgualie inversaàquela que mantém no mercado à vista.
Por exemplo, um produtor rural que detivesse uma posiçao
~t)'ttl'p'i'o-dtJ. no mercado à vista, poderia tomar uma posição vendida

de igual tamanho à mantida no primeiro, no mercado futuro. O
raciocinio que orienta sua ação pode ser assim resumido: se
a .var-íaçao liquida no preço do mercado à vista é igual à veri
ficada no preço do futuro, ou melhor, se os movimentos dos
preços são paralelos entre si, o ganho auferido em um merca-
do compensa a perda obtida em outro, permitindo ao agente ma~

,ter sua margem normaL de lucro, isto e, a margem decorrente
, ~da atividade produtiva; se os movimentos, porem, nao sao pa-

ralelos, a ação resulta em perda ou ganho liquidos.

Dentro desta visao, o papel do especulador no mercado futuro
é assumir os riscos que os "hedgers".':"procuramtransferir. Fre-
quentemente descritos como participantes aparentemente pouco
sofisticados nos. mercados futuros, os "hedgers"considerama for-
mação de preço uma ocupação em tempo integral, na qual os
espec.í.alí.atasserão sempre melhorsucedidos que eles prÓprios.KEYNES'

afirma que os "'hedgers"se dispõem à pagar um prêmio para se
livrarem do risco de oscilação de preços, enquanto os espec~
ladores só procuram entrar nos mercados futuros se vislum7,

. "

bram a possibilidade de auferir esse prêmio~t?.Dra, i.$o..exi~'r'
. ~ge que o preço futuro efetivo fique abaixo do preço inicial-.;J.!,

... '.',-
mente esperado, no exato montante do prêmio de risco. Porta.!2,,\
to, se o preço futuro esperado for igual ao preço à vista, o
preço futuro efetivo prec-i-saestav abaixo do pre ç o à vista,

I
caracterizando um mercado invertido. A argumentação que a
tribui a tendência baixista .:aocomportamento dos preços nos

'mercados futuros é conhecida como teoria da remuneração, normal
("normal backwardation") .

. (1) Cdbe saLientar que a anáLise de KEYNES toma por referência um con
texto de crise com defLação.
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Na esteira de KEYNES, outros economistas britânicos, como
KALDOR (1939), DOW (1940) e BLAU (1944) descreveram o merca-
do futuro como um simples seguro contra o risco de preço.
Segundo esta corrente, a eficácia do "hedgí.ng" é dada pelo
grau de paralelismo existente entre os movimentos dos preços
nos mercados ~ vista e futuro. Portanto, os preços dos merca

,dos futuros apresentam um vies baixista, devido ao fato de
embutirem um prêmio exigido pelo especulador para este ban-
car o risco.

Resumindo alguns autores que anteriormente evidenciaram in-
consistências na abordagem keynesiana, inclusive através de

~, (1)observaçoes empiricas, WILLIAMS (1986) apresentou exten-
sa critica a essa teoria. Uma das primeiras posições contrá-
rias aos conceitos da teoria da "normalbackwardatí.on'". quanto
~ natureza do "'hedging"e ~ função dos mercados futuros foi
tomada por WORKING (1953). Ele alertou que o "hedger"não pro-
cura primariamente evitar risco; este agente econômico ,

e

levado a fazer o "hedging"devido ao retorno esperado das ante
cipaçoes que ele faz de movimentos de preços relativos favo-
ráveis nos mercados futuro e ~ vista. Portanto, o participa~,
te não dispõe de um estoque sobre o qual deve fazer um "hedging",
mas, sim, toma posiçoes em ambos os mercados, como uma forma
de arbi tragem. Ou seja, para WORKING, a eficácia do "hedg.í.ng"

,
depende das desigualdades entre os movimentos dos preços a
vista e futuros, bem como de uma razoável previsibilidade
dessas desigualdades.

(1) WILLIAMS, J. The Economic Function of Futures Markets -
University Press, 1986 - USA, p. 84 - 90.
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Ao atribuir a eficácia do "hedgí.ng"a desiguladades entre movi
,mentos de preços nos mercados futuros e a vista, WORKING deu
,a impressao que o "hedge" de um estoque e um ativo r;r de,'re-

torno incerto. Ccrifir-ar-Larnerrt e ao quer sugere a afirmação
de Working, critica-se,não se trata de um movimento desigual
nos preços relativos , mas da convergência dos preços à vis-
ta e futuro à medida que o vencimento do contrato futuro se
aproxima. Desta forma, o retorno do "hedging" em determinado

,contrato futuro e sempre certo e conhecido.

Baseado em observação empirica, JOHNSON (1960) desenvolveu
uma teoria que conferiu novos contornos aos conceitos de
"hedg'í ng!'e especulação, aproximando-os. Para o autor, os par-
ticipantes tomam conhecimento não apenas dos movimentos esp~
rados dos preços relativos, mas também dos preços absolutos,
adequando suas posiçoes em função de tais expectativas. Ge-
ralmente, se os agentes envolvidos na produção aguardam uma
alta nos preços à vista, eles tendem a remover as posiçoes
de "hedgí.ng"e a aumentar seus estoques. Em alguns casos, che
gam a tomar posições compradc:iras:.nessesdois mercados, numa incu~
são nitidamente especulativa. Por outro lado, se são baixis-
tas, aumentam suas posições vendedoras no mercado futuro a
Lern do necessário para "hedgí.ng"de seus estoques. Em outras
palavras, atividades de'~' costumam misturar-se com op~
rações espe cu lat í vaa na contabilidade individual dos (Ihedgers/~

Em geral, diz JOHNSON , atividades de "hedging" parecem moti va-
das pelo desejo de reduzir risco, como descreve a teoria tra
dicional, mas os niveis de estoque mantidos parecem não ser
independentes das expectativas de lucro no "hedging" conforme
enfatizou WORKING. A possibilidade de um individuo manter uma
:,cbmbinação.:dejjosiçõesde "hedging"e especuí at.ívaa-em :re~pJ)staa ex-
pectativas de mudanças no preço absoluto é uma prática -nao
explicada por qualquer das duas teorias anteriores. Quando o
"hedger'" toma posição corn base nas suas expectativas de mudan-
ças de preços relativos está especulando, , -ja que nao se po-
siciona exclusivamente sobre à ponta inversa àquela que man-
tém no mercado à vista.
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,Por fim, o autor conclui que se o agente so nutre expectati-
vas em relação às mudanças relativas de preço, este necessa-
riamente toma uma posiçao um para um nos dois mercados. No

- ,entanto, dependendo de sua reaçao as mudanças esperadas nos
preços relativos, este "hedge" pode conter um elemento espe-
culativo. Se, por outro lado, ele aguarda mudanças absolutas
de preço, suas atividades podem ser avaliadas através de um
sistema coordenado de risco (curvas de isovariância) e de re
torno esperado (curvas de Lso-r-e tor-no ) •

,Em qualquer dos casos,' diz JOHNSON, o "hedge" so pode ser sig-
nificativamente definido em termos de uma posição dada, ante
riormente assumida em um mercado, ou seja, um mercado é vis-
to como primário. Sob esta ótica, não há distinção entre o
"hedger" e o especulador, já que ambos são motivados pelo de
sejo de obter para si a combinação ótima de risco e retorno.
A diferença única e essencial entre eles é que o "hedger'~tem
um mercado primário no qual procura obter lucro operacional.

TEWELES, HARLOW e STONE, em seu "The Commodity Futures Game"
(1977), compartilham de posição semelhante. Para,esses auto-,
res, o "hedger" é também um especulador; ,so que especula na
base (diferença entre o preço à vista e o futuro). A dife-
rença entre eles estaria na variação do retorno, a qual ge~
ralmente é menor para o "hedger". Ele consegue a especializa
ção do risco e não sua eliminação. Ou seja, o "hedger" passa
ao especulador arisco dê antecipar mudanças no preço absolu
to e retém para si o risco de variação da base.

As idéias .tr-abal.h adas , por JOHNSON foram adotadas por ou-
tros autores, que as desenvolveram e organizaram num corpo
conhecido por teoria de port.f'oLí.o /do "hedging" . O postulado
maior 'da análise de cartêi~a~ a prefer~ncia pelo investi-
dor, dentre uma gama de ativos que oferecem igual retorno,
por aquele que representa menor risco. Obviamente, a expect~
tiva de um maior retorno leva as pessoas a aplicarem num ati
vo de maior risco. A rela;:ãode troca entre o risco e retorno induz
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os investidores a combinarem varios ativos em uma carteira,
dado que, sob determinadas condições, a diversificação apr~

.,senta menor ·riscoq..eurnunicoativo.

Aplicando essa teoria aos mercados futuros, STEIN (1961) sus
tentou que as empresas que atuam com mercadorias consideram
uma combinação de dois ativos: estoques com "hedge", que pr~
porcionam uma taxa de retorno mais baixa, porém estável,e es
toques sem "hedge", que proporcionam taxa de retorno maior,

'a um risco mais elevado. Dependendo do grau de preferência
frente ao risco, um agente econômico faria a cobertura pro-
porcional de seus estoques nos mercados futuros. A conclusão
fundamental da teoria de portfólio de "hedging" é de que um
maior grau de aversão ao risco induz o agente a usar mais os
mercados futuros.

Essa orientação tem dominado as pesquisas sobre mercados fu-
tur~s. Segundo WILLIAMS(l), as contribuições mais importan-
tes foram dadas. por RUTLEDGE (1972), que examinou a demanda
por contratos futuros pelos processadores de soja;PECK (1975),
que aplicou a teoria ao mercado de ovos; LEUTHOLD e MOKLER'
(1979), que analisaram o mercado de boi gordo, e ROLFO (i980),
que estudou o caso do cacau. O mercado de instrumentos finan
ceiros foi contemplado por EDERINGTON (1979). As imperfei-
ções da aplicação da teoria a produtos substitu~os ,proximos
foram estudadas por. ANDERSON e DANTHINE (1980 e 1981), e as
imperfeições de "timing" tiveram a contribuição de
(1983). Na linha de estratégias operacionais para uma

BATLIN
,unica

firma ha o trabalho de BAESEL e GRANT (1982). FinalmenteBENNINGA,
/' .

ELDOR e ZILCHA (1984), STEIN (1979), STOL (1979) e BRITTO
(1984) adaptaram esses modelos individuais ao equilíbrio re-
sultante da atividade combinada de muitas firmas.

Posicionamento tão original - quanto controverso - sobre a
questão do risco nos mercados futuros é apresentado por

(2) - ,WILLIAMS . Para o autor, a funçao desses mercados e servir

(1) WILLIAMS, J.- The Economic ••• p. 92.
(2) WILLIAMS, J.- The Economic ••• p , 230-237.
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como mercados de empréstimos impllcitos para mercadorias
("implicit methoâ ofborrowing and lending commodi ties'.'). Os

mercados de empréstimos - quer para dinheiro, quer parameE
cadorias - alocam estoques escassos às firmas que deles
mais necessitam em dado momento. Através das negociaçoes
a futuro, os preços emergem como taxas de juros sobre em-
préstimos de mercadorias de maneira ordenada e complexa.

,Portanto, em vez de um agente avesso ao risco e a procura
de seguro de preço para seus estoques, essa nova interpre-
tação da utilidade dos mercados futuros apresenta um agen-
te neutro ao risco, mas preocupado com a possibilidade de
interrupção brusca na oferta de matérias primas. Para evi-
tar custos com capacidade ociosa, o "hedger"pondera que

,,.

,vale a pena pagar por pelo menos parte de um acesso garan-
tido .a uma fonte segura de matéria-prima. Um modo de obte~
esse acesso temporário poderia ser.a tomada-de empréstimó desta,
por determinado perlodo, mediante pagamento de uma taxa de
juros. O outro participante emprestaria a mercadoria por
julgar satisfatório o preço pago pelo primeiro para dispor
potencialmente do produto por algum tempo.

Face ao baixissimo percentual de entrega efetiva relativa-
mente ao volume negociado nos mercados futuros, a argumen-
tação de WILLIAMS parece frágil, merecendo registro a titu
lo de originalidade. Para a análise que se segue, sua teo-
ria não será considerada.

1.2 IMPACTO DA INFLAÇÃO SOBRE OS MERCADOS FUTUROS

Conforme já foi mencionado anteriormente, a questão do im-
pacto.da inflação sobre os mercados futuros foi poucas ve-
zes contemplada pelos pesquisadores. De modo geral, as con
clusões ex t r-a ida s a partir do comportamento dos mercados fu-
turos em economias desenvolvidas,caracterizadas;por alto grau de
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previsibilidade na politica econômica e baixo nivel de infla
ção, convergem para a identificação do processo inflacioná-
rio como agente estimulador da atividade dos mercados futu
ros.

(1)CARLTON: ,um dos- autores que mais se ocupou do estudo dessa
questão, dedicou um artigo às distorções introduzidas pela
inflação na organizaçao dos mercados. Na sua opiniao, a in-
flação não é um aumento geral e uniforme em todos os preços,
que possa ser facilmente dominado via indexação. Ao contrá
rio, trata-se de um aumento persistente e generalizado nos
preços, acompanhado de muita incerteza quanto aos preços re-
lativos dos bens, produzindo rupturas nos métodos tradicio-
nais de comercialização, produção e consumo, forçando consu-
midores e firmas a usarem mercados mais padronizados/que em
outras circunstâncias não utilizariam. Para ele, os mercados
futuros são diretamente beneficiários da inflação, uma vez
que a incerteza adicional amplia a diverg~ncia de opinioes
sobre os preços futuros, incentivando a criação de mercados
sobre a opiniao, resultando em incremento do uso dos merca-
dos futuros e da gama de produtos nele transacionados.

~Como evid~ncia empirica a sua teoria o autor aponta que a mé
dia anual de contratos lançados nos mercados futuros é maior
em periodos inflacionários. Mostra que o número de novos me!:.
cados futuros estabelecidos entre 1960/73, quando a infla-
ção média era de 3,3%, foi 95 (ou 6,8 por ano). Para o perio
do 1974/78, caracterizado por inflação média de 8,0% a.a.,os
lançamentos totalizararr:50 (ou 10 por ano). Outra medida da
importância, conquistada pelos contratos futuros neste conte~

to reside na alta correlação positiva verificada entre infla

(1) CARLTON~ D. ~ The Disruptive Effect of lnflation on the
Organization of Markets - Inflation,. ed. R.Hall, 139
-52, University of Chicago Press, 1982.
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ção e volume de contratos negociados. De pesquisa por ele
realizada(l) resultou a constatação de que, mantendo constan
te o volume da colheita de grãos, a uma variaçao não anteci-
pada de 1% na inflação corresponde um aumento de 9% no volu-
me negociado de aveia, 6% nos de trigo e milho e entre 1 e
5% nos de demais grãos.

,Estudando os determinantes do volume de negocios no mercado
(2 )futuro, MARTELL e WOLF ,chegaram à conclusão similar. Con

siderando como justificativa fundamental para a existência
de mercados futuros organizados a sua capacidade de facili-
tar a transferência de risco, concluiram que a demanda por
esta operação (chamada "hedging"dev e aumentar com a incerteza
no mercado. Portanto, quanto mais alta a inflação, maiores o
volume de negócios e o número de contratos em aberto (posi-
ções tomadas nos mercados 'futurose mantidas por mais de um pregão).
No entanto, o aumento no volume negociado, reflete adiciona,!
mente um substancial aumento das negociações "day-trade"(90S!

ções assumidas e encerradas num mercado no mesmo dia). Os
autores afirmam, ainda, que elevadas taxas de inflação ten-
dem a tornar mais desej~vel a posse de ativos reais.

Portanto, outro efeito da inflação sobre os mercados futuros
consiste no aumento de sua dimensão relativamente aos merca-
dos fisicos subjacentes. Quanto ao comportamento dos preços
futuros, os autores salientam que, com o aumento da incerte-
za deve-se verificar maior volatilidade "interday"(desvio pa-
drão ,dos preços de fechamento) e "intraday" (diferençaentre ma-
ximo e m Í n í.mo de cada pregão).

(1) CARLTON, D. - Futures markets: their purpose, their
growth, their successes and faiLures - CoLumbia
BUsiness SchooL,' Center for the Study of Futures
Markets s ' Working Fap er Series n ": 78.

(2) MARTELL, T. and ~lOLF, A. - Determinants of Trading VoLume
in Futures Markets - CoLumbia Business SchooL, Cen
ter for the Study of Futures ~arkets, Working Paper
Series nQ 1.10.
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Note-se que as conclusões apresentadas assumem como premissa
a efici~ncia dos mercados futuros na transfer~ncia de
cos, sem avaliarem eventuais distorções decorrentes da

ris-
,pro-

pria inflação, que, por estar associada a um aumento na dis
persão dos preços relativos e do nivel geral de preços, am-
plia a incerteza sobre os preços futuros, atraindo ,numero
crescente de especuladores e "hedger s" para os mercados futu-
ros. Este pressuposto de efici~ncia, no entanto, é passivel
de questionamento.

Ao discutir a influ~ncia da inflação sobre os mercados futu
ros de mercadorias com base no comportamento dos preços in-
ternacionais a partir do inicio dos anos 70, COENTRO F.

( 1)

sugere que o aumento da incerteza embutida na instabilidade
do processo inflacionário provavelmente aumenta o risco da
base, pois a inflação diminui a correlação entre os preços
dos diversos produtos, inclusive entre os tipos diferencia-
dos de uma mesma mercadoria. Sob este prisma, a inflação re-
move parte da atratividade dos mercados futuros para os
"hedgers",contribuindo, assim, para reduzir o volume de
cios.

,nego

Prosseguindo em sua análise, o autor registra que um proces~
so inflacionário muito agudo e instável pode inviabilizar um
mercado futuro de commodities ao diminuir a confiabilidade
dos vencimentos mais longos, reduzindo a liquidez do mercado
e concentrando os negócios nos vencimentos próximos. Aponta,
ainda, que como os preços futuros também tendem a se elevar rapJ:.
darnente-emJ"termosnoiTlinais,as~pos'ições'vendedoras ficam expostas ao
risco de desencaixe vultoso com os ajustes diários das posJ:.
çoes em. abêrto, inibindo a participação 'dos "hedgers" produ-
tores.

(1) COENTRO F.,A. - Mercado de Commodities: o impacto da
inflação, da taxa de juros e da taxa de câmbio - Ca-
dernos Técnicos do Mercado Futuro BOVESPA/SISTEMA S/A,
1985.
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Em resumo, o autor alerta para o fato de que a inflação ele-
vada pode comprometer as principais funções econômicas dqs
mercados futuros: proporcionar mecanismos de transferência
de risco de preço e contribuir para a transparência do merca-
do, servindo como meio confiável de previsão de preços. Num
contexto altamente inflacionário, esta segunda função é prej~
dicada porque os preços passam a incorporar uma taxa esperada
de inflação, cuja característica fundamental é sua instabili-
dade.

-Embora nao dispense um tratamento quantitativo ao tema, o es-
tudo mencionado levanta hipóteses inovadoras sobre a questão
da inflação e os mercados futuros. Tais hipóteses de distor-
ção dos mercados futuros parecem tão mais coerentes quanto
mais virulento for o processo inflacionário.

1.3 MERCADOS FUTUROS E INFLAÇÃO NO CONTEXTO BRASILEIRO RE-
CENTE

Dificilmente o quadro recente da inflação e dos mercados fu-
,turos no Brasil poderia ser mais rico em elementos para ana-

lise. Apesar de uma longa convivência com a inflação, a eco
nomia brasileira experimentou, a partir de 1980 - quando a
taxa anual atingiu 100% a.a., progressivas mudanças de pa-
tamar inflacionário, até ser surpreendida em fevereiro de
1986 pelo Plano Cruzado - um programa de estabilização intro
duzido quando a taxa anualizada de inflação já superava 350%
a.a. Através do congelamento de preços (além de outras medi-
das), o programa logrou baixar a inflação para níveis mensais
em torno de 1% nos primeirosmeses de vigência..

Pelo lado dos mercados futuros, as mudanças registradas fo
ram igualmente significativas. Da retomada das negocia-
ções a futuro de café na ~olsa de Mercadorias de são Paulo
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(BMSP) , em 1978, passou-se ao lançamento de novos mer-
cados (como soja, boi gordo, milho e ouro), e à constituição
de duas novas Bolsas - a Bolsa Brasileira de Futuros (BBF) em
1984, no Rio, e a Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F) no ano
seguinte, em são Paulo - que expandiram os mercados ofereci-
dos, principalmente em direção aos futuros financeiros (indi
ces de ações, taxas de juros e taxas de câmbio).

A importância crescente desses mercados e a ampliação do pa-
pel econômico por eles desempenhado reclamam maior atenção
para este fenômeno emergente. Em particular, o vigor demons-
trado por esses mercados no periodo pbs-Plano Cruzado - con-
trariando não poucas previsões quanto ao seu definhamento i
minente - exige um exame mais criterioso da questão. O suces
so apresentado pelos mercados futuros no contexto de infla-
ção sob controle subsidia a hipbtese de que, em periodos de
hiperinflação, eles deixam de desempenh~r com efici~ncia seu
papel de propiciar transfer~ncia de risco e conferir transpa
r~ncia à formação dos preços futuros.

Para averiguar a consist~ncia desta argumentaçãq, torna-se
necessária a realização de um teste empirico. O experimento
consiste na aplicação de um modelo de avaliação de ativos fi
nanceiros a contratos futuros que tenham sido negociados an-

-tes e depois do Plano Cruzado, permitindo a comparaçao dos
dois resultados. Esta condição necessária de negociabilidade
pré e pbs Plano Cruzado restringe a escolha dos ativos aos
mercados da BMSP. A opção pelos mercados de café e ouro para
fins de análise prende-se à sua representatividade quanto ao
volume negociado e à sua natureza diferenciada: o café ,

e

,i'commodity"agricola enquanto o ouro tem comportamento de ati-
vo financeiro.
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CAPÍTULO 11
MERCADOS FUTUROS E INFLAÇÃO:

MODELO PARA TESTE EMPíRICO



MERCADOS FUTUROS E INFLAÇÃO: MODELO PARA TESTE EMPÍRICO

2.1 INTRODUÇÃO

Admi tindo-se que a inflação consiste no aumento gene r-aLí.zado
-e nao uniforme dos preços, pode-se concluir'que quantomais aIto

for o seu patamar, maior sera a incerteza dos agentes econô-
micos quanto ao nivel futuro d~ preços - tanto absolu-
tos, quanto relativos. E, consequentemente,quanto mais ele-
vada a inflação, maior o risco e, por analogia, quanto mais
baixa ela for, menor o risco. Considerando-se que os merca-
dos futuros constituem mecanismo eficaz de proteção ao ris-
co, ~ de se supor que o volume de transaç~es e/ou de posi-
ç~es em aberto neles mantido aumente em periodo de inflação
elevada, dado o maior grau de risco presente na economia.

Para sustentar tais afirmaç~es, ~ necessário verificar empi-
ricamente se de fato a um patamar inflacionário mais alto
corresponde um risco maior; e se a um patamar mais baixo as-

,socia-se um risco menor. Em primeiro lugar, e preciso quant!
ficar o risco, o que pode ser feito atrav~s de um modelo. Em
,segundo lugar, verificar se os riscos são corretamente prec!
ficados em:periodos caracterizados por altas (baixas) taxas
de inflação, uma vez que uma preCificação incorreta pode dis
torcer o mercado, inibindo ou incentivando -operaçoes de
."hedging'!.O modelo utilizado deve ser capaz de quantificar
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e precificar o rr-í.sco em situações de equ í Li br-Lo e ser aplicado a
um ativo em periodos distintos de inflação.

Um modelo de formação de preços de ativos financeiros muito
conhecido e que se presta adequadamente a esses propósitos
é o CAPM-"Capital Asset Pricing Model:, desenvolvido por SHARPE
(1964), LINTNER (1965) e MOSSIN (1966). Esse modelo permite,
em situações de incerteza, estabelecer combinações entre o
risco e o retorno esperado para qualquer instrumento finan-
ceiro. Aplicando-o em diferentes momentos inflacionários po-
de-se obter as seguintes situações:

/~
/'!alta'

baixa

Assim:

sub

/
altos---precificação justa

super
risoos. ",

\ _ ~SUbbaixos---precificaçao justa
super

(I )/
(11)

(111)
(IV)/

(V)
(VI)

- _ /SUb (VII)I
altos---precifiCaçaO~jUsta(VIII)

. / super (IX)riscos .
\. _ ~. sub (X);
. baixos---precificaçao ju~ta (XI)

. . uper (XII)

- as situações I, 11, 111 (X, XI e XII) caracterizam infla-
ção alta (baixa) e risco alto (baixo), de acordo com o es-
perado. As demais mostram resultados contrários ao esper~
do, exigindo averiguaçao das razões;

.
- as situações 11, V, VIII e XI caracterizam precificação jus

ta, indicando um mercado eficiente e sugerindo grande volu
me de operações de "hedging".;.

- as situações I, IV, VII e X caracterizam subprecificação,
indi~~ndo aus~ncia d~ especuladores (t9madores de ~iscos)
e sugerindo diminuição das operações de "hedgí.ng";
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- as situações 111, VI, IX e XII caracterizam superprecific~
ção, indicando um mercado ineficiente e sugerindo ausência
de "hedger-s",

Quaisquer destas suposiçoes, -se nao observadas, exigem que
se pesquise os motivos para tal.

2.2 MODELO DE AVALIAÇÃO DE ATIVOS - CAPM

2.2.1 Pressupostos

o CAPM relaciona risco e retorno a um modelo de e qu í Li br-Lo

geral no mercado de capitais, em situações de incerteza.
desenvolvimento desse modelo parte da formulação de uma

o
,se-

rie de premissas que envolvem não apenas o comportamento dos
investidores, mas também o funcionamento do mercado de cap~
tais.

- -Quanto aos investidores, o CAPM pressupoe: aversao ao r-í aco.;

capacidade de especificar distribuições conjuntas de probab~
lidades subjetivas dos retornos dos ativos; relação preferên
cia por liquidezjinvestimento de risco já determinada; toma-
da de decisão em horizonte de um periodo (pontos discretos);
tomada de decisão de consumo independente da decisão de in-
vestimento e formação de expectativas homogêneas.

Com relação ao funcionamento do mercado de capitais, o CAPM
pressupoe: divisibilidade perfeita dos ativos; ~concorrencia
perfeita e liquidez total, sem custos de transação, informa-
ção e impostos; existência de ativo livre de risco, disponi
v~l em qualquer quantidade para empréstimo ou tomada ~ taxa
de juros pura; possibilidade de realização de operações de
venda futura e equivalência dos retornos ~ soma das
ções de preços mais ajustes.

varia-
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Esses pressupostos têm implicações que determinam
, (1)importantes do modelo, como se vera a seguir .

relações

2.2.2 Modelo CAPM

o modelo de avaliação e precificação do risco é estabelecido
com base em duas relações: Reta do Me~cado de Capitais-RMC e
na Reta de Mercado de um Titulo-RMT.

A primeira, RMC, contém o retorno esperado de todas possiveis
combinações de investimento no ativo sem risco e no portfólio
ótimo de titulos de risco. Considera-se que o aplicador invis-
ta nas duas classes de ativos - a isso dá-se o nome de teorema
da separação -, mas a composiçao do portfólio de risco indepe~
dente de suas preferências pelo risco. O investidor se inte
ressa apenas pelo retorno esperado e pelo desvio-padrão,
que supõe ser possivel emprestar e tomar emprestado à

,ja
mesma

taxa.

Analiticamente tem-se:

E (r ) rf + ó* °cc,

retorno taxa preço quantidade
esperado pura do r-í sco de risco

~premio total
pelo riscoOnde:

E(r )c retorno esperado de combinações de investimento
no titulo sem risco e no portfólio ótimo de titu
los de risco;

,rf, = taxa de juro 'puro'(retorno sem risco)
o = desvio padrão de r (quantidade de risco)c c
ó* "'- unidade de risco (preço de mercado do= premio por

risco );

(1 ) Algumas considerações criticas sobre CAPM e seus
postos s~o feitas no Capitulo III~ item 3.3.1.

pressu-
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Ou seja:

*ó = ------------
E(r

c ) - r
f

Prêmio Total
= =

Prêmio por unida
de de risco

(1c Risco Total

A segunda relação mencionada é aReta de Mercado de um Titulo-
RMT. Em condiç~es de equilibrio, os preços dos ativos devem
se ajustar até que todos os ativos sejam detidos por investi-
dores, não se verificando excesso de demanda. Portanto, em
equ í Libr-Lo , o po rt f'o Ldo de mercado reunirá todos os ativos dis
poniveis no mercado, que serão mantidos na proporção dada pe-
lo valor de mercado do ativo individual dividido pelo valor
de mercado de todos os ativos. O valor de mercado de um ativo
depende da quantidade de risco que incorpore e do preço de
mercado do risco. O risco de um ativo, porém, não é dado ape-
nas pela variância de sua taxa de retorno, mas também pela c~
variância de sua taxa de retorno com a dos demais ativos com-
ponentes da riqueza total, ponderada pela participação desses
ativos na riqueza total.

Analiticamente tem-se:

E(r .) = rf + s (1

J jm
retorno taxa preço quantidade

esperado pura do de risco
risco

prêmio total
pelo risco

Note-se que:
E(r ) - rf

Ô
ó* m

= =
2

Cf in (1 m

~premio total de mercado
= =

risco total de mercado

= preço de mercado por unidade de risco =
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= preço de mercado do risco medido na dimensão do quadrado dos
retornos (covariância/variância)

Entretanto, conv~m salientar que, em equilibrio, os
,..premios

por unidade de risco de todos os ativos são iguais entre si
e ao preço unit~rio de mercado do risco.

-Alternativamente, pode-se escrever a expressa0 como:

E (r.) = r
f + B. [E (r ) - r~J J m

onde: °jm
Bj = 2

o m

Essa ~ a equação da relação de equilibrio entre risco e re-
torno do modelo CAPM, em situações de incerteza, sendo:

r = taxa de retorno sobre o investimento no ativo j;
j

r taxa de retorno sobre o investimento numa carteira de
m

mercado - representativa da riqueza total da socieda-
de -, na qual cada ativo j.participa na porporção x.;

J

= taxa de retorno do ativo livre de risco;

E (.) = valor esperado de " ".. ,

o.
Jm covariância entre as taxas de retorno do ativo j e

as da carteira de mercado;
,..variancia das taxas de retorno da carteira de merca

do;

Bj coeficiente beta ou risco sistemático do ativo j.

Esta equação quer dizer que, em equilibrio, a taxa de reto~-
no esperada de um ativo ~ igual à taxa de juros para um apl!
caça0 sem risco, maisus pr~mio. O ri~co de um ativo qual-
quer ~ dado pela variância de sua taxa de retorno e pela co-
variância dessa taxa co~ aquelas dos ativos que compõem a
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c ar t e Lr-a. de mercado, ponderadas pelas respectivas particl
pações. Portanto, o retorno esperado de um ativo é dado p~
la taxa de juros pura, mais um prêmio de risco proporcional
à contribuiçãodo ativo para a taxa de retorno da carteira de mercado~

2.3 APLICAÇÃO DO CAPM A OPERAÇÕES DE MERCADOS FUTUROS

A aplicação do CAPM às operações nos mercados futuros cons-
titui tema polemicamente explorado na produção acadêmica es-
pecializada.

. (1)Como bem destaca SANVICENTE ,o problema na adaptação da
,

teoria de carteiras de investimento aos contratos a termo e
a discussão sobre a caracterização ou não de uma conta, para
operação com contratos a termo, como inve~timento em ativo

*fi"a"Q@i~Q, no sentido do usual da expressão.

Prosseguindo, complementa: uma das dificuldades na aplicação
do modelo à relação entre risco e retorno sobre o investimen
to em contratos a termo reside justamente na definição do
instrumento de investimento, e por isso em medir uma taxa de
retorno. Como quase todos os contratos são comprados ou ven-
didos com depósitos iniciais que representam parcelas peque-
nas do valor do contrato, poder-se-ia pensar que esses depó-

,sitos e que deveriam representar o investimento no contrato,
e que a taxa de retorno seria simplesmente medida pelo quo-
ciente entre o lucro liquido no momento da liqu~dação e o de
pósito inicial. Entretanto, ao contrário do que acontece em
outras transações de compra e vend~ de ativos financeiros,
o depósito na compra (venda) de um contrato a termo n;o*

,
e

entregue ao vendedor (comprador) do contrato. Na verdade,

(1) SANVICENTE, A.Z. - Aspectos Financeipo~ do Mepcado a
Tepmo - Cupso de Formaç~o emN~g~çios a Tepmo, 1982,
BMSP e SNCNT.

(*) Gpifo do autop.
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assim como o comprador, tamb~m o vendedor ~ obrigado a fazeT
um depósito para operar. No momento da liquidação, os inves-
tidores recebem o depósito inicial de volta, mais (ou menos)
quaisquer lucros (ou prejuizos), depois de calculadas e pa-
gas as comissoes de corretagem

Apesar da aparência de investimento, o .de.posâ-t o- originals~g
nLfica apenas a boa f~ de cumprir as obrigaç~es do contrato,
não constituindo, portanto, um ativo financeiro como se en-
tende no CAPM. AI~m disso, a maioria deles ~ feita atrav~s
de fiança bancária, resultando como taxa de retorno sobre o
depósito original um número inexistente. Contudo, como con-
clui SANVICENTE, isto não impede que se calcule, como medida
de r~ntabilidade a variação do preço do contrato a termo.
Embora não se possa interpretar essa percentagem como taxa
de retorno comparável à especificada na equação do CAPM, po
de-se entendê-la como sendo o prêmio de risco relativo ao in
vestimento na mercadoria fisica. Ou seja, o que corrssponde

ao retorno dado peLa equação do CAPM é a rentabiLidade que

seria obtida peLo investidor numa mercadoria fisica, na au-

s ênc ia de "hedging". Ta L retorno é comp o sto de juros sobre o

cap i t a l:ap Li c a do : na mero aâov ia , mais um retorno, positivo

ou negativo, a tituLo de ágio ou de deságio sobre a taxa de

juros Livre de risco, devido a variaç5es inesper~das do pre-

ço da mercadoria. Com a operação de ;r.'hec]ge",oinvestimento fi

ca isento de risco B renderá apenas a taxa de juros sobre o

capitaL investido. O tomador do risco no mercado futuro, por

sua vez, não investe capitaL aLgum e portanto receberá somen

te o retorno aLém da taxa de juros Livre de risco.

Explicitando as r.elaç~es descritas de uma forma
tem-se:

analitica,
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I - Retorno esperado do investimento na "c ommod í t.y " j sem
(r'j)

E ( r I ,~) = rf +
J Sj

Considerando-se que:

Pj; t-l, preço da "commodi tyri j no instante t-l (inicial);

P '.'.'_ = preço da ricommodi ty" j no instante t (final);
J , L-

tem-se:

ri
j

Pj,'t - Pj,t-l
= e E(rr .) =

J

E(P ) - Pj,t j,t-l
p, "

j~t-l P. t-lJ, -

11 - Retorno esperado do investimento na "commodity" j com
"hedge" (r" :).J

o "hedge" elimina o risco; portanto, pode~se escrever:

E (r"';) =
J

r": =
J

Considerando-se que:

PF.
J, t-l = preço futuro da commodity j no instante t-l (inl

cial)

Pode-se escrever:

PF. - p.
J, t-l J, t-l

r" . rfJ p.
J , t-l

PF. p. = r
f

p
J, t-l J, t-l j, t-l
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Portanto:

PFj,t_l (l.+rf) p. 1J, t-.

Esta é a relação implícita no CAPM: os preços futuros corres-

pondem a capitalização dos preços presentes.

111 - Retorno do investimento no contrato futuro da "corrmodity"j
(r.) - r e t: orno do eepecul.ador

J

Como o contrato futuro representa somente o risco da "corrmodity",
pode-se escrever: E (rj) = 8j [E(rm) - rfJ

Na obtenção desta equação,é preciso utilizar um artifício pa~
ra poder se trabalhar com taxas ao invés de retornos em unida
des monet~rias. Portanto:

PF - PFr. j,t j, t-l
J =

E (r.)
J

E(PF. t) - PF
J, j, t-l

Pj, t-l

~Entretanto, pelo principio da convergencia e pelos pressupos-
tos do CAPM, tem-se que, no vencimento do contrato futuro,
o preço futuro encontra o preço do mercado físico, ou seja:

no vencimento, PF. t = p.J, J,t + E(PF. t)
J,

E(P. t)
J,

Logo :

E (P. t) - PFj,t_lJ,
E (r .) =J P.J , t-l
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Como em (I) está implicito que:

E = Pj,t-l + B' [EJ
p.J,t-l

Como em (11) está implicito que:

PF.
J, t-l p.

J , t-l

Tem-se que:

E (r.) =
J

B . IE (rm) - rf J Pj,t-lJ
E(r.)=J

Pj,t-l

E (r.) = Bj [E (r ) - "r JJ m

Esta relação expressa a taxa de retorno que remunera o in-
vestidor que assume o risco na "commodity". Quando o ágente
econômico não faz o "hedge", ele procura reter para si a parc~
la de remuneração que excede a taxa oferecida pelo ativo li-

.vre de risco. Fazendo "hedge", ele assegura para si um rendi-
mento idêntico ao oferecido pelo ativo livre de risco e tran~
fere para o especulador a parcela excedente da taxa de retor-
no. Anali ticamente, tem-se:

E (r-" .)
J

E (r".) + E (r.)
J J

= rf
taxa de taxa de
retorno retJrno
sem ris do ::--isco
co

taxa de·
retorno
total
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Portanto, pode-se expressar ~ taxa de retorno de um contra-
to futuro como:

E(r-:) = E (ri .) - E (r".)
J J J

taxa"cie
retorno
do ris-
co

taxa de
retorno
total

taxa de
retorno
sem ris
co

Para um aprofundamento maior neste tópico recomenda-se r~
(l) -,"correr a PEREIRA (1985) ,que dedicou sua tese a comprov.§:

ç~o de que um contrato futuro pode ser encarado como um ati
vo financeiro, mostrando a compatibilidade entre o modelo
CAPM e as especificidades do mercado futuro. Resumindo duas
importantes contribuições neste terreno, ele cita: BLACK (2)

supõe a possibilidade de aplicaç~o do CAPM a cada instante
do tempo, conjuntamente com a hipótese de ausência de cus-
tos de transaç~o e impostos. Segundo o autor, a ap L'ic aç ao

do CAPM significaque i)sinvestidores~serãoccmpensados.apenas por bé3-!2
carerrrriscos que -D~O podem ser eliminadosatravés da-df.ver-sf.fí.caçaoBe
o risco num contrato futuro independe do risco de mudanças no
valor de todos os ativos tomados em conjunto, ent~o os in-
vestidores n~o ter~o que ser pagos pelos riscos -assumidos.
DUSAK(3) chama atenç~o para o fato de que a aplicaç~o do
CAPM náo requer qualquer supoaí.çao sobre se os retornos aos es
peculadores s~o positivos, negativos ou nulos; mas, antes,
enuncia que os retornos sobre qualquer ativo de capital com
risco, incluindo ativos de mercado futuro, s~o governados
pela contribuiç~o do ativo, seja ela positiva, negativa ou
nula, para o risco de urngortfóliO de ativos global e bem
diversificado (a rigor, de todos os ativos existentes).

(]) PEREIRA, E.N.C. - 30Lsa de Commodities: mercado futuro-
RJ - Ed.da FundaçcQ GetúLio Vargas, 1985.

(2) BLACK, F. ...:The Pricú:g .ofCommodity cont ract:e, Jou rn a l: of
FinanciaL Economice , Jan/tâar , 1976, v.III, p, 263-71, in Pe-
reira(1). p. 31.

(3) DUSAK, K. - Futures Trading and Investors Re t u r n s : an
Investigation of cccmodi.t u mark.et: premiume . J ou r na L °f
PoLiticaL Economy, .ioo/Dec , 1973 v. LXXXI p. 1387-406, in Pe-
reira (L ) - p. 31.
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2.3.1 R1~co de Base e CAPM

Como foi apontado no Capitulo I, importantes contribuições
ao entendimento da dinâmica dos mercados futuros afirmam que
o "hedger" transfere ao especulador o risco da variação abso-
luta dos preços e retém para si.o risco de base .(difenmça entre
o preço à vista e o preço futuro). No contexto do CAPM, que
é um modelo estabelecido em termos esperados, não haverá ris-
co de base se o modelo estiver em equilibrio.

Analiticamente tem-se:

base no instante t-l ~ = PF jt-l - Pjt-l

= base no instante t ~ B jt = PF í t - PJotJ

E rB
jt

E [Bjt

IE (PFjt) - E (Pjt)]

.~------------------~----------------------

Bjt-1J =

Pjt-l
retorno esperado decorrente das alte-

-raçoes na base

Bjt-ll =

P j t-l j
E(B', i , Bjt-l' jt-l

=PoJt-l

- [PFjt_l - P jt-l]

Pjt-l

ganho/perda nos futuros
r-------~ ~
E(PFjt) - PFjt_l

Pjt-l

E (Pjt) - Pj,t-l

.p j t-l
==

= E( r o)
J

E( r' 'o)
J

=

Portanto,

E [B jt _. Bjt-ll = rf

P jt-l . J
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,Ou seja, para o CAPM; se o investidor faz "hedgeli, e sinal
que não existe risco de base pois, em equilibrio, o preço
do mercado fisico, que vigora no tempo t, é exatamente o e~
perado. Isso decorre justamente do fato de o modelo ser de-
finido em termos esperados e de sua equação relacionar ris-
co e retorno em equilibrio. Portanto, o risco de base no
CAPM só se verifica - ocasional e não consistentemente
quando as relações estabelecidas não prevalecem (sub ou su
perprecificação do ativo, como ficou mostrado no
de árvore do experimento).

diagrama

2.4 OPERACIONALIZAÇÃO DO CAPM AOS MERCADOS FUTUROS

2.4.1 Modelo "Ex-Ante" versus Modelo "Ex-Post"

I -A equaçao do CAPM apresentada anteriormente reflete um mo-
delo fundamentado em expectativas (forma lIex--ante"),e que
não permite observação empirica.

onde:

r ~ taxa de retorno real de um determinado vencimento de
j

contrato futuro sobre determinada "commoài ty" - ativo
j - em %

,Obs.: cada vencimento de contrato e considerado um
ativo distinto.

'E(r.-) - esperança de r-.- em %
J J

r - taxa de retorno real do po rt.f'o Lí.o de mercado - em %
m

'k(r ) - esperança de r - em %m o
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taxa de retorno real do ativo livre de risco em %

Sj coeficiente de volatilidade (risco) do ativo j, sendo:

°jm

onde:

~= covariancia entre a taxa: de retorno real; do ativo
j e as do portf6lio de mercado- % ao quadrado.

2a m = variância da taxa de retorno do po r-tf'o Lí,o de mercado-
% ao quadrado.

A forma apropriada para aquele fim(~ex-post~)pode ser obtida
introduzindo-se a premissa de que os retornos dos diversos ati
vos se comportam como um jogo justo ("fair garne" ) , ou seja, que
os preços dos titulos espelham todas as informações publica-
mente disponiveis sobre a economia, os mercados financeiros e
os titulos especificos em questão, proporcionando extrema ra-
pidez ao ajustamento dos preços de mercado dos titulos indivi
duais às novas informações.

Podemos então, reescrever a equação da seguinte forma:

onde o subscrito t adicional mede as taxas de retorno em re-
lação ao per-Í odo anterior t-l e o erro aleat6rio E t consti tui
o ruldo branco, caracterizado por:

E ( Et) = ° (esperanças dos erros aleat6rios iguais a zero)
2 2 (variância aleat6E ( Et) = a constante para todos os erros

rios)

E (Et E·) = 0, para quaisquer k = I, 2, ... e t = I , 2 , •••t+k
(independência dos erros aleat6rios)
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Cov [C"t~ (rrnt- rft:)J = O (independência do erro aleató-
rio relativamente à variável in-
dependente).

Isto significa que, em média, os retornos esperados dos di-
versos ativos são iguais aos respectivos retornos efetivos.
O modelo pressupõe, ainda, que a tomada de decisão ocorra den
tro de um horizonte de planejamento restrito a um unico pe-
riodo. Portanto, a formação dos preços dos ativos pode ser
considerada como um processo estocástico, onde se procura
determinar o comportamento do sistema através da observação
de uma única realização em cada periodo durante diversos pe-
riodos.

Neste modelo:

r(r.t - r.)
J J

r )
m

S.
J r(r _ r )2mt m

onde:

1" e r
j m taxas de retorno reais e médias (amostrais)

para o ativo j e o portfólio de mercado, res
pectivamente.

2.4.2 Definição das Variáveis

Para estimação empirica do modelo tem-se:

- Variáveis-,

rf! taxa liquida de retorno re~l das apl~cações em titu-
los da divida pública no "open rnar-ke t" - em % ('"'proxy"
.da taxa de remuneração do ativo livre de risco);
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r taxa de retorno real do IBOVESPA - em % ("proxy") da
m

taxa de remuneraç~o do portf61ib de mercado);

r. taxa de retorno real de um contrato futuro de deter
J

minado vencimento sobre determinada "conmodíty" - em
% (ouro BMSP: jun/86, ago/86, out/86, dez/86; caf~
BMSP: mai/86, jul/86, set/86, dez/86);

Unidades de medida - % (n~o decimais);

Intervalos de Medida - um dia;

Cálculo das Variáveis

a) Taxa de remuneraç~o livre de risco rft

rn
ft - taxa liquida de retorno nominal no dia t. das

aplicaç~es em titulos da divida p~blica no
open - % ao dia.

K·t - taxa de inflaç~o no dia t medida atrav~s das
variaç~es da ORTN at~ fevereiro/86 e das varia
ç~es do IGP-DI (coluna 2 - Conjuntura Econômi
ca) após essa data - % ao dia (descapitaliza~
ç~o das taxas mês a mês).

.100

b ) Taxa d-e r-emurie r-aç ao do po r-t.f'o Lío de mercado

nr - taxa de retorno nominal do IBOVESPA no dia t -
m t.

em %.

k - idem·t
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-c) Taxa de remuneraçao do contrato futuro de determinado
vencimento sobre determinada mercadoria.

n
r jt = taxa de retorno nominal no dia t do ativo j

(determinado contrato, de detenninada"commodity",
com determinado vencimento) - em %;

PFjt = preço do ativo (preço do contrato futuro) no
dia t - em unidade monetária por unidade de
medida;

= preço da "commodityll objeto do ativo j no
dia t - em unidade monetária por unidade de
medida;

n
r jt

= rPFjt - PFjt_l l
L- P j t-l j

.100

.100r·tJ.

2.5 O EXPERIMENTO

A idéia básica do experimento é comparar o modelo para um
mesmo ativo j em duas situações distintas:

- com hiperinflação (antes do Plano Cruzado);
- com baixa inflação (ap6s o Plano Óruzado).

- , -A' equaçao e dada pelo modelo de regressao linear s~mples:
Y t = a. + 13 Xt + E: t onde:
Yjt rjt
0.= intercepto estimado pelo modelo
13= coeficiente de volatSlidade do ativo j
x= (rmt - rft)
E:= ruido branco
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Considerando-se:

Amostra I alta inflação - superscrito (I)

Amostra 11 - baixa inflação - superscrito (")

Tem-se:

v :jt a
j + 13 I

j X' jt + e: I jt Modelo Amostra I

y" = a" + 13" X" + e: " Modelo Amostra 11jt j j jt jt

,A expectativa e de que o modelo funcione, mostrando que os
mercados são eficientes ,e que a amostra I comparada a amos-
tra 11 apresenta aumento do risco e aumento do risco de base.
Analiticamente, tem-se:

Hipótese I a I • a". O (mercados eficientes)
J J

Hipótese 11 13 I • > 13 " (aumento do rtsco)
J J

Hipótese 111 - 0e: 2> 0e: 2 (aumento do risco de base)
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ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os resultados empiricos obtidos nas Análises das Regressões
(Apêndice III),sugerem a rejeição da hipótese conjunta de ade-

quação do CAPM e da eficiência do mercado, face ao baixo po-
der explicativo apreientado pelo modelo. De fato, como se
pode observar no quadro-resumo dos resultados, o coeficiente
de determinação (R2) assume valores entre 4,4% e 22,2%, no p~
riodo pré-Plano Cruzado, declinando para 3,3% e 7,4%, na fase
seguinte. Comparativamente, a adequação do modelo é maior
quando aplicada aos contratos futuros de ouro, que aos de ca-
fé.

Quanto à análise dos residuos, efetuada através da estatisti
ca "d"de DURBIN-WATSOl'I,indica, de modo geral, comportamento a
leatório e independência entre os residuos. Excluindo-se os
contratos futuros café (maio e setembro!86), per10do ,pre-
Plano Cruzado, pode-se concluir pela inexistência de autocor-
relação de primeira ordem dos termos estocásticos. Em outras
palavras, apesar de a regressão explicar pouco. a variação to-
tal sofrida pela variável dependente" nenhuma variável inde-
pendente importante foi omitida no modelo.

Portanto, os resultados obtidos conduzem à conclusão de que
os retornos dos mercados futuros são independentes dos apre-
sentados pela carteira de mercado e tendem a se cpmportar ao
acaso, num movimento descri to pela teoria como "random wa lk!! ,
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QUADlIO VOS HESULTAD09 EI~PÍRICOS

..

h

R2 DURBIN-\'iATSON
.A

PRt-PLANO CRUZADO Cl ERRO DEr; e ERRO DE B EHHO DE c { DL=1,24Cl=5%.. Du=1,38---,-_ ..'- -
1. Ouro-jun/86 YT1 -0,5022 0,4670 -0,2463 0,1321 0,1104 2,5431 . 1,8061

YN'l'l -0,0956 0,4664 -0,2455 0,1314 0,1109 2,5395 1,8238

2 •.Ouro-ago/86 YT2 2,6241 3,0517 -0,4210 0,8633 0,0084 16,6177 2,1557
YNT2 3,0339 3,0560 -0,4203 0,8610 0,0084 16,6409 2,1622

.
3. Ouro-out/86 YT3 -0,5067 0,6239 -0,5002 0,1765 0,2229 3,3976 1,8461

YNT3 -0,1000 0,6256 -0,4992 0,1762 0,2227 3,4064 1,8540

4. Ouro-dez/86 YT4 -0,1034 0,5713 -0,4026 0,1616 0,1814 3,1110 1,9948
YNT4 0,3049 0,5725 -0,4015 0,1613 0,1812 3,1173 2,0056

5. Café-rnai/86 YT5 1,8470 1,0058 0,4548 0,2845 0,0836 5,4769 0,9537
YNT5 2,2625 1,0067 0,4559 0,2836 0,0845 5,4818 0,9583

6. Café-jul/86 YT6 2,7404 1,0868 0,4649 0,3074 0,0755 5,9181 1,6481
YNT6 3,1604 1,0908 0,4658 0,3073 0,0758 5,9399 1,6484

7. Café-set/86 YT7 4,2021 1,0083 0,3219 0,2852 0,0435· 5,4906 0,9869
YNT7 4,6272 1,0089 0,3227 0,2843 0,0440 5,4940 0,9905

8. Café-set/86 YT8 4,4349 1,3577 0,5180 0,3841 0,0610 7,3931 1,6791
YNT8 4,8611 1,3616 0,5191 0,383'6 0,0614 7,4142 1,6823

,

- ~,. .......• -
DUHB1N-WATSON

PÓS-PLANO h A A A R2 .ERRO DE2CRUZADO Cl ERRO DE tx B ERRO DE B a= 5o/1DL=l,24
DU=1,38

I' . Ouro-jun/86 YTl' 0,1199 0,2010 0,0691 0,0560 0,0515 1,0781 1,7247
YNTl, 0,1498 0,2020 0,0671· 0,0563 0,0483 1,0831 1,7096

"2' . Ouro-ago/86 YT2, ' . .

YNT2'

3' • Ouro-out/86 .Y'l.'3, 0,4670 0,3497 -0,0.880 0,0893 0,0335 1,8695 2,395]
YNT3' 0,5068 0,3495 -0,0901 0,0892 0,0351 1,8683 2,3954-

4' . Ouro-dez/86 ~T4' 0,77.31 0,3212 -0,1017 0,0820 0,0521 1,7170 2,0993
'YNT4' 0,8130 0,3206 -0,1038 0,0818 0,0543 1,7350 2,1076-

5' . Café-rnai/86" YT5'
YNT5'

6' . Café-jul/86 YT6' 0,4055 1,0554 0,3566 0,2859 0,0545 5,5558 1,7322
YNT6' 0,4413 1,0551 0,3549 0,2857 0,0540 5,5541 1,7317

7' . Café-set/86 YT7' -0,8078 0,5604 0,1786' 0,1457 0,0509 2,9639 2,4491
YNT7, -0,7697 0,5602 0,1759 0,1456 0,0495 2,9628 2,4496

8' • Café-dez/86 YT8' -0,3050 0,5739 0,2197 0,1466 0,0743 3,Õ679 2,0754
YNT8' -0,2656 0,-5728 0,2177 0,1462 0,0734 3,0619 2,0806

-- --
(,,) Regressão nao calculada pelo progra=a utilizado.



3.1 TEORIA DA EVOLUÇÃO RANDÔMICA~"RANDOM WALK"

Inicialmente, é preciso deixar claro que a evolução randômica
difere sutil - mas essencialmente - de uma variação casuís-
tica. Como exemplifica WORKING(l), com brilhante simplicida
de, a variação ao acaso pode ser comparada ao n0me~0 de pon-
tos obtidos de um par de dados não viciados. A evolução ran-
dômica, por sua vez, pode ser ilustrada ao se plotar em um
gráfico uma linha traçada a cada jogada do par de dados, atra
vés de pontos equivalentes às unidades ob t í.das no jogo dos d.§:
dos menos sete - supondo-se ser sete o número de pontos "esp~
rado" a cada jogada.

No sentido estatístico,a randomicidade não envolve necessaria
mente ausência de causas conhecidas para os eventos designa-
dos como randômicos; ela significa, apenas, que os eventos i~
dividuais são imprevisíveis a partir do conhecimento dos even
tos prévios da série. Os preços podem variar por causas co-
nhecidas, porém, se as mudanças forem imprevisíveis a partir
do conhecimento dos preços passados e das variações desses
assim como as mudanças na curva desenhada com base no j~go
de dados não são previsíveis a partir do curso anterior da
curva -, diz-se que a série de preços apresenta evolução ran-
dômica.

Para WORKING, o significado econômico dessa constatação é que
o "random walk" puro nos preços futuros é o comportamento que
resultaria do perfeit? funcionamento do mercado. Para ele,
mercados futuros perfeitos são aqueles nos quais as cotações

, .
futuras constituem, a todo e qualquer momento, a melhor esti

(1) WORKING, H.- "New Concepts Concerning Futures Markets
and Prices" - American Economic Review, june
p , 432-459.

1962,
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mativa possivel, dadas as informações disponiveis do .preço
que vigorará na .data de vencimento dos contratos futuros.

(1)TEWELES, HARLOW e STONE apresentam a mesma conclusão, con-
siderando que, a curto prazo, os preços passados não podem
ser considerados confiáveis para a projeção dos preços futu-
ros. Segundo esses autores,o mercado ~ eficiente, isto ,

e ,

formado por um grande número de participantes competitivos, l
gualmente informados,que buscam maximizar seus lucros, sendo
individualmente incapazes de influenciar perceptivelmente os
preços. Portanto, os preços refletem, a cada momento, toda
informação disponivel, bem como os eventos esperados em futu-

,ro proximo.

Em um mercado eficiente, os preços efetivos se aproximam do
valor antecipado pelas cotações nos mercados futuros. Natu-
ralmente, as expectativas dos agentes econômicos podem ser
alteradas a cada momento, refletindo-se nas cotações futuras.
Essas alterações resultam de novas informações ~ casuais e
imprevisiveis -, traduzindo-seno comportamento irregular dos
preços futuros.

TEWELES, HARLOW e STONE consideram ainda que, na prática, o
mercado se divide entre "insiders" e "outsiders", o que dupll
caria o impacto da nova informação sobre os preços. O primel
ro grupo, por treino ou posição, tem acesso a informação pri-
vilegiada, tomando conhecimento mais rápido das novidades e
utilizando-as em suas operações. Só então ~ que o segundo
grupo receberia as novas noticias.

(1) TEWELES, R.; HARLOW, C.; STONE, H. - "The Commodity Futures
Carne" - Mac Craw-Eitt Paperback Edition - 1977 - USA.

37



Ao estudar empiricamente a distribuiçio dos preços futuros dos
grios, ao longo do periodo de colheita, FORT(l), conclui que
enquanto as mudanças relativas nos preços futuros evoluem ran-
domicamente, os parâmetros dessa evoluçio podem ser alterados.
Segundo ele, o fator que explicaria tal mudança ,e o comporta-
mento previsivel do nivel de estoques da "commodity" e dos pa~
ticipantes dos mercados futuros durante o ciclo da colheita.

,..Enquanto os preços futuros descrevem "random walk" , os parame-
tros do processo gerador dos preços podem mudar de valor, uma
vez atingido o patamar esperado dos estoques.

Em um artigo que sumariza e avalia trabalhos precedentes,
rindo-se a estudos estatisticos anteriorep, ALEXANDER(2),

refe
cons

tata que grande parte dos pesquisadores que concluiram pela e
voluçio ranàômica dos preços futuros, lidaram com variações ao
longo de periodos de tempo uniformes, quanto à conjuntura eco-
nômica, o que poderia induzir àquele resultado. Isto talvez ex
plique porque PEREIRA(3), ao aplicar o CAPM segundo metodolo-
gia similar à empregada neste trabalho, tenha encontrado para
o contrato futuro de café/dezembro, poder explicativode 76,1%,
utilizando dados nominais de 1978 a 1980, periodo em que a in-
f'Laç ao atingiu sucessivamenteos patamares de 50'/0,77% e 101% a.a.

_ , ,.. (4)
O tratamento da questao e certamente polemico. LARSON ,atra
vés de análise estatistica bastante sofisticada, demonstrou a
existência de um processo estocástico de média móvel
dor das variações de preço. Já SMIDT(5) constatou

gera-
evidên-

cias de dependência serial positiva ou negativa em alguns seg-

(1) FORT~ R.D. - "Commodity" Futures Price Distribution and
the Theory of Futures Trading" - Working Papers Series
- Center for the Study of Futiuree Markets - nQ 122 - jan 1986

(2) ALEXANDER~ S.S. - "Price Movements inSpeculative Markets:
t'rendsor nandom ioalke", I?:dustrialMan.age'!lentReview - Vol. 2~
(May~ 1961).

(3) PEREIRA~ E.N.C. _lJo(:;;.. te lo,,.,.,,,aai(;e.s,,,
(4) LARSON, A.B. - "Mesurement of a Random Process in Futures

prices"-Food Research Institute Studies, Vol. L~ nQ 3,
november 1960.

(5) SMIDT~ S. - "A test of the Serial Independence of Price
change in Soybean Futures" - Food Research Institute
voz. V~ nQ 2~ 1965.
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-mentos dos mercados futuros de soja, mas nao conseguiu gene-
ralizar àS condições sob as quais se verifica a dependência
das mudanças de preço.

Os resultados dos estudos sobre o comportamento dos preços
nos mercados futuros são contraditórios. Após extenso inven-

(1)tário das pesquisas realizadas, STEVENSON e BEAR concluemque
nenmmi r-esu'ltado único concernenteà natureza dos movimentos dos pr~
ços nos mercados futuros de' "commodities" pode ser considera
do amplamente aceito.

3.2 CONSIDERACOES ADICIONAIS

Embora o modelo econométrico determine pouco o comportamento
dos retornos dos mercados futuros - melhor descritos por va-
riáveis aleatórias, independentes do portfólio de mercado
é possivel tecer comentários para a pequena parcela das varia
ções explicadas pela regressão.

De modo geral, observa-se uma diminuição nos valores assumi-
dos pelos erros dos estimadores ~ e B no periodo pós-Plano
Cruzado, indicando melhor ajustamento do modelo neste periodo
(Apêndice IV - Testes Estatisticos). Por sua vez, é particu-
larmente flagrante a redução no erro do residuo, o que aponta
para una-dtrrrlnuí.caorio ·riscode base para os "hedgers".

Genericamente, constata-s.e que os parâmetros das -regressoes
calculados em termos reais e nominais, para cada contrato, ten
dem a diferir entre si pelo valor de'~, que incorpora a infla
ção diária na regres~io que utiliza valores nominais.

(1) STEVENSON, R.A. e BEAR, R.M. - "Commodity Futures: .'trends
01' random iaa l.k ?" - Jo u r n a L of Finance, March 1970 - p,
65 - 81 Americar. Finance Association.
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Junho e Agosto/se

Estes contratos apresentaram, tanto no periodo anterior qua~
to posterior ao Plano Cruzado, ~ e ê estatisticamente não di-
ferentes de zero e r-e s Í duo s não autorre1acionados. No ..,",caso
do contrato agosto/86 (pós-Cruzado), os parâmetros da regre~
são se mostraram tão pequenos que o programa utilizado sequer
conseguiu calculá-los. Esses resultados indicam que os retoE
nos destes ativos independem daqueles do portfó1io de mercado

fe constituem variáveis aleatórias.

3.2.2 Contr€ltos Futuroo de Ouro: Venoimentos ,,' Outu'oro e Dezem'oro/aS

No periodo pré-Plano Cruzado, esses contratos apresentaram,
tanto em termos nominais, quanto reais, estimadores ; estati~
ticamente não diferentes de zero e estimadores ê diferentes
de zero e negativos (Apêndices 111 e IV), indicando, respectl
vamente, eficiência de mercado e contribuição desses
para diminuição do risco da carteira de mercado.

ativos

Por sua vez, no periodo pós-Plano Cruzado, os estimadores ~8 ,
estatisticamente não diferentes de zero, sugeriram independê~
cia dos retornos proporcionados, enquanto o estimador ; rela-
tivo ao contrato de vencimento dezembro/86 apresentou-se sig-
nificativamente diferente de zero e positivo, levando à con-
clusão de que o mercado estaria superprecificando o ativo.

Os residuos mostraram-se consistente~~nte não-autocorre1acio-
nado~ e o poder explicativo aprese9tbu-se o mais elevado da

, ,serie analisada (22,2% e 18,1% para out e dez/86 - pre; e 8,~~
e 8,6% - pós).
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3.2.3 Contratos Futuros de Café: V~nc1mentosMaio, Julho, Setembro e

Dezembro/86

No periodo pré-Plano Cruzado, os contratos futuros de café a
presentaram estimadores ~ significativamente diferentes de
zero e posi tivos, bem como estimadores ê estatisticamente ~nao
diferentes de zero. Esses resultados indicam ineficiência do
mercado, representada pela superprecificação do ativo, além
de independência dos retornos esperados dos contratos futuros
relativamente aos retornos da carteira de mercado.

•

Ce~ta restrição deve ser feita ~ aplicação dessas conclus~es
aos contratos de vencimento maio/86 e setembro/86, que apre-
sentaram indicios de autocorrelação entre os residuos, suge-

.rindo a não-inclusão de alguma variável independente importan
te no modelo especificado .

A ocorrência de superprecificação dos ativos no mercado de ca
fé - e não no de ouro - durante o periodo pré-Plano Cruzado,
reflete as próprias imperfeiç~es desse mercado, notadamente
mais concentrado que o do metal.

(I )Segundo TEWELES, HARLOW e STONE ,os mercados que demons-
tram maior concentração e menor presença de especuladores são
os que registram as maiores variaç~es de preços e mais fre-

A ~ (2)quente ocorrencia de distorçoes. ECONOMIDES e SIOW apontam
empiricamente a existência, em alguns mercados, de uma rela
ção direta entre a variância das oscilaç~es de preço e o volu
me de contratos negociados. Devido ~ sua estreiteza, merca-
dos com pequeno volume de negócios exp~em os participantes a
grandes flutuaç~es de preço.

(1)

(2 )
TEWELES, R.; HARLOW, C. e STONE, H. - The Commodity •••

E CONOMIDE S, N. e S I O W, A. - "-::.L...::i--=qL..:u.:....'L-.:....·d:...:.....:..i-=t-"yé...-a:..:..:...:.n..::d~t__h.:....e=--....:S=-u__c=-c=-e=-s=-s=--0:.Lf
Futures Markets~- Working Paper Series, Center for
the Study of Futures Markets, nQ 118,· Columbia·
Business School, Sept/85.
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Vale observar que a superprecificação verificada no periodo
de inflação elevada qesaparece virtualmente no periodo ,

pos-
Plano Cruzado, sugerindo maior facilidade de distorção de pr~
ços em épocas de hiperinflação. Este fato reflete naturalmen
te uma das caracteristicas mais importantes da hiperinflação,
que é o desalinhamento dos preços relativos face ~ disparid~
de de expectativas dos agentes econômicos.

A exemplo do ocorrido com o contrato ouro agosto/86, no periQ
do pós-Cruzado, também o contrato futuro de café (vencimento
maiO/86) , não apresentou regressão sob condições de infla-
ção controlada. Isto se explica pela grande proximidade entre
os valores assumidos pela variável X, que acarreta pequenos
valores para os seus desvios e, consequentemente, LX2

i tam
2 2

bern pequeno. Portanto, a vari ânc ia de ã - dada por a / LXi
resul ta grande e ê se torna comparativamente um estimado!'não
ade qu ado; Embora estatisticamente sejam sempre não diferen-
tes de zero, os â do periodo pós-Plano Cruzado mostram-seres
pectivamente menores que os do periodo anterior.

3.3 L1MITAÇOES DO EXPERIMENTO

A análise empirica precedente sofre limitações de diversas na
turezas, decorrentes não só da própria aplicação do CAPM, co-
mo também dos procedimentos operacionais adotados. Existem,
ainda as limitações resultantes das e~pecificidades do compoE
tamento de preços dos próprios mercados futuros quanto ao. e
feito maturidade, ou seja, quanto ~ aproximaçao do vencimento
do contrato.

,Por fim, pode haver algum tipo de viesao se confrontar um
/

periodo de hiperinflação com outro de inflação artificialmen-
te baixa. Es sa artificialidade - inflação reduzida esaeric í.al
mente através do congelarr:ento de preços - gera, obviamente, ! um
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,
elevado grau de incerteza quanto a continuidade da estabili-
dade dos preços, podendo produzir algum impacto nas cotações
futuras.

A seguir, separadamente, os pontos de maior relevância.

3.3.1 Limitações do CAPM

ROLL(l) (1977), em critica bastante consistente,adverte '\que
se deve interpretar com extremo cuidado os resultados dos tes
tes do CAPM. Segundo ele, a eficiência do portfólio de merc~
do e a validade do CAPM const.ituern. hipóteses conjuntas e
quase impossiveis de ser testadas, devido à dificuldade de se
mensurar o verdadeiro portfólio de mercado, que contém todos
os ativos (capital humano, moedas,

,imoveis, titulos, -açoes,
opções, terra etc). O fato de os residuos do portfólio -nao
se apresentarem significativos quer dizer apenas que a "proxy"
do por-t t'oLí.o de mercado é eficiente "ex-post". Sob outro 'prisma
pode-se dizer que um desempenho n~o esperado, segundo a men-
suraç~o do CAPM, n~o permite concluir necessarialnente que os
mercados de capitais sejam ineficientes.

Como exemplo das possiveis distorções provocadas pela escolha
de um substituto do verdadeiro portfólio de mercado, vale ci-

.tar recente controv~rsia criada sobre.a validade da aplica-
ç~o do CAPM aos mercados futuros. O tema foi tratado por

·DUSAK(2), em teste que abrangeu os mercados de trigo, milho e
soja.

(1) ROLL - in CopeLand, T.E. e WESTON, J.F. - "FinanciaL
Teo~y and Co~po~ate PoLicy~ - Addison WesLeY1 Reading,
1979.

(2) DUSAK, K. - "Futu~es T~ading and Investo~ Retu~ns: ~n
investigation of commodity ma~ket ~isk p~emiums"_
Jou~naL of PoLiticaL Economy - Nov/Dec 1981.
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No contexto do CAPM, foram obtidos coeficientes B -nao signi-
ficativamente diferentes de zero, levando-a a concluir que os
retornos futuros não se adaptavam ao modelo keynesiano de pr~
mio de risco (medido no CAPM pelo risco sistemático dos merca
dos futuros).

Recentemente, CARTER, RAUSSER e SCHMITZ(l) (1983) criticaram
o trabalho de DUSAK argumentando que o modelo estava mal esp~
cificado por utilizar como "proxy" do portofólio, o
de ~ações~"S'tarid ar-d and Poors 500'.'.Eles sugeriram. um

indice
modelo

mais apropriado, apontando coeficientes beta significativos.
o trabalho consistiu em inserir no modelo CAPM, como "proxy"
da carteira de mercado, um indice composto pelos indic~s de
ações S&P 500 e "Dow Jones Commodity Futures Index", com i
gual ponderação.

A pesquisa desses autores sofreu critica de MARCUS(2) (1984),
que acusou o modelo de ter sido mal especificado, dada a su-
peravaliação do peso do índice de futuros de "commodities" na
composição da carteira de mercado. Verificação empirica pos~
terior, empreendida por BAXTER, CONINE e TAMARKI~(3) (1985)
confirmou a superavaliação apontada por MARCUS, explicando es
te resultado pela substancial dupla contagem introd~zida pe-
la ponder'açáo nrt í.Lí.zada• Com efeito,:..mzern, .. c.omo os futuros ;.de
"commbdíties".conet.í tuernativos das empresas, eles .estariam)JTlplic,it.(3]l1~n-..:
te incluidosna carteira de mercado através do indice de -açoes
S&P 500. Adicionalmente, argumentam que a oferta liquida de
contratos futuros é zero,'sendo, portanto, incorreta sua in-
trodução no portfólio· de mercado. Utilizando como "proxy"

(1) CARTER, C.A.; RAUSSER, C.C. e SCHMITZ, A. (1983): "Efficient Asset
PortfoUos and the Theory of NormaL Bockioardat ion'!» Journal. of
PoUticaL Economy, 91 (ApriLJ: 319-331.

(2) MARCUS, A. (]984): "Efficient Asset PortfoUos and the Theory of
NormaL Backwardation: a comerit:"> Journal: of Pol.i.t ical. Economy, 92
(February): 162-164.

(3) BAXTER, J. Conine, T.E. e TAMARKIN, M. (1985): On Commodity Market
Risk Premiwns:additionc.í evidence" - The Journa'i of FuturesMJrkets,
vol., 5 - n-º 1, spring 1985.

44



da carteira de mercado um indice composto por 93,7%
500 e 6,3% do indice "Dow Jones" para "commodities" à

do S&P
vista,

sugerido por MARCUS, os autores reproduziram o experimento de
DUSAK e obtiveram coeficientes S não significativamente dife
rentes de zero, dando suporte àquela primeira,...-

,pesquisa empi-
rica.

Portanto, fica evidente que, dependendo dos substitutosesco-
lhidos para as variáveis independentesdo modelo, podem-ser- obtidos
os mais diversos resultados, o que consolida a critica feita
por ROLL.

3.3.2 Limitaç3es dos Procedimentos Operacionais Adotad~a

Os procedimentos operacionais empregados na análise ,empirica
realizada podem comprometer parcialmente os resultados obti-
dos. Primeíramente, alguns erros podem decorrer do fato de te-
rem sido utilizadas amostras aleatórias representativas das
negociações de cada contrato -e" nao, a massa total, de dados re
sultantes de todos os dias de pregão para cada contrato no p~-
riodo. Tal fato pode acarretar erros aleatórios decorrentes de
erros de medida (como, por exemplo, 'observações extremas), e
de erros estocásticos, dada a omissãb de diversas
de pequena influência sobre a variável dependente.

variáveis

- -A opçao por nao se utilizar um procedimento sequencial de amos
tragem teve por base teórica um estudo de DUSAK que assinala
maior tendência ao "random walk" quanto menor o intervalo en-
tre as observações. PEREIRA, por exemplo, que obteve
na adequação do CAPM aos mercados futuros, trabalhou
com cotações do último dia de cada m,ês,,dentro do

sucesso
apenas

periodo
estudado (1978-1980). Neste t r-ab ajno ,a util ização de observa-
ções mais espaçadas no tempo sobreu restrições por parte do

/

curto periodo decorrido após o Plano Cruzado.
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Outras limitações decorrem das "proxies" utilizadas para o
portfólio de mercado e para o ativo livre de risco. É inegável
que o indice BOVESPA no periodo observado apresentou movimento
atipico - grande alta seguida de acentuada queda -, comprome-
tendo sua representatividade como retorno da carteira de merca
do. Por sua vez, a taxa liquida de financiamento lastreada em
titulos p~blicos por um dia sofreu, no periodo, oscilações
bruscas em consequência de sucessivas reorientações da politi
ca monetária. Adicionalmente, vale considerar a extrema simpll
ficação de se trabalhar exclusivamente com preços de fechamen-
to, o que sem d~vida provoca desvios quanto ao efetivo retorno
obtido nas aplicações nos mercados futuros.

Ponto importante a destacar como limitação éa utilização da
mesma amostra para estimar oS,beta e validar o CAPM. O ideal -
porém, inviável, dada a pequena amostra pós-Cruzado - seria
usar partes diferentes da amostra para cada um daqueles fins.

3.3.3 Limitações Decorrentes da Dinimica dos Mercados Futuros

O fato de se ter trabalhado com contratos até o vencimento "PQ

de ter introduzido distorções nos resultados obtidos. Estudo
empirico realizado por RUTLEDGE(I) aponta que, para alguns mer
cados futuros, como prata e cacau, a volatilidade das cotações
futuras aumenta à medida que se aproxima o vencimento do con-
trato, fato que não se verifica, por exemplo, para o trigo e a
soja.

Estudo mais abrangente sobre o assunto foi efetuado por MILONAS(2),
que considerou 11 mercados. O trabalho tomou por base idéia in
tuitiva de SAMUELSON (1965) de que ~s contratos futuros distan
tes do vencimento apresentariam maior grau de incerteza e, por
tanto; reagiriam com menor sensibilidade ~ novas informações.

(1) RUTLEDGE, D.J.S. - ,~ Note on the VariabiLity of Futures Prices" -
Review of Economics and Statistics, VoLume LVIII, nQ 1, 1976 (pp.
118-120).

(2) MILaVAS,N. - 'Price VariabiU:?,i in Ji'utur>es M:Jr>kets: the rru:tur>ityefeci:", Working Paper
Series, Cenier [orihe st:u:3y of Fuiuree M:Jr>kets, nQ 99, Colutbia Busineee School:
Dec; 1984.
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Em dez dos 11 mercados futuros examinados, o chamado efeito
maturidade mostrou algum poder de explicação da variabilida-
de das cotações futuras. O coeficiente de determinação os-
cilou 11,2%,rro caso de GNMA, e 57,1%, no caso do cobre.

Outras limitações podem advir da influência de outros fato-
res sobre os preços, tais como, liquidez do mercado, sazona-
lidade (principalmente em mercados agricolas), competição en
tre bolsas etc.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSÃO



CONCLUSÃO

Os resultados do teste empirico aplicado indicam que o modelo
mais adequado para explicar o comportamento dos retornos obti
dos nos mercados futuros é o conhecido por evolução randômica
("r-andemwal.k" )•• A fundamentação econômica subjacente a esta
hip6tese é a de que um mercado eficiente, caracterizado por
numerosos participantes bem informados, deve gerar preços que
reflitam acuradamente toda a informação corrente. Portanto,
a "commodity" em questão será, a cada instante, precificada a
uma estimativa confiável de seu valor intrinseco. As varia-
ções de preço são respostas do mercado a novas informações
não previsiveis -, concorrendo para que o movimento do merca-
do se aproxime de uma evolução randômica.

Não obstante o pequeno poder explicativo apresentado pela a
plicação do CAPM aos retornos obtidos nos mercados futuros
brasileiros no período recente, observa-se, na fase de , infla
ção sob controle, maior ajustamento dos parâmetros das regre~
sões (diminuição dos erros de~, « e~. A redução dos erros
dos resíduos, na fase p6s-Plano Cruzado, indica diminuição do
risco de base. O parâmetro;' apresen,ta valores estatisticamen
te diferentes de zero apenas para os contratos futuros de ca-
fé, no período anterior ao cruzado, sugerindo que a inflação
elevada facilita distorções de mercado, como a superprecific~
ção do ativo. O parâmetro B ," apesar de em geral ~statistica-
mente não diferente de zero - indicativo de independênqia do
retorno do ativo face à carteira -, mostrou valores menores
sob condições de inflação mais baixa, sugerindo di~inuição do
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risco do ativo. Esses indicios - embora tênues - de que os
mercados futuros cumprem melhor sua função em periodos de in
fIação não descontrolada, só poderão ser submetidos a teste
mais rigoroso se de fato o Pais experimentar um periodo mais
prolongado de estabilidade de preços.

No Capitulo 111, foram apontadas as diversas limitaç~es que
envolvem os resultados obtidos nesta análise. As restriç~es
à validade das conclus~es extrai das sugerem que a controvér
siaquanto ao comportamento das cotaç~es futuras está longe
de ser encerrada. Em outras palavras, dependendo dos procedi-
mentos operacipnais adotados, podem-se obter resultados diver
sos. O estudo de PEREIRA(I), por exemplo, que trabalha com
amostras mensais, dados nominais e longo periodo de tempo con
clui pela adequação do CAPM, contrastando com o desta disser-
tação,que utilizou intervalos amostrais mais curtos, termos
reais e periodo de tempo restrito pelo pequeno volume de da-
dos pós-Cruzado.

Um caminho a ser seguido para dar contornos mais nitidos a es
ta controvérsia passa, necessariamente, pela superação das
limitaç~es que ambos estudos contenham. Proceder-se à análise
extensiva - e não apenas amostraI dos dados - pode-ser um ca-
minho. Vale lembrar, no entanto, que a análise extensiva ten
de a viesar 6s resultados obtidos, induzindo à conclusão de
que o comportamento das cotaç~es futuras segue~ o modelo de

- -. (2) . •evoluçao randomica . O uso de um periodo mais longo ge tem-
po certamente confere maior consistência à análise, permitin
do mais clareza nas tendências detectadas. Neste estudo, pa~-
ticularmente, a escassa informação primária acumulada durante
o periodo pós-Cruzado constituiu ob9táculo intransponivel
nitidez dos resultados.

,
a

(1) PEREIJ?A, E.N.C.-- BoLsa de Commodities •••
(2) Vide p. 4_~L
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-Outra trilha pode ser a comparaçao entre diferentes "proxies"
utilizadas como carteira de mercado e/ou ativo livre de ris-
co. Neste trabalho, foi utilizado como substituto da cartei-
ra de mercado o indice BOVESPA, seguindo os procedimentos da
grande maioria dos estudos feitos sobre o mercado norte-ameri
cano. A utilização de um indice composto - por exemplo·, a
ções e "commodities" à vista -, que parece conferir maior efi

, (I )ciência ao .portfolio . ,esbarrou na inexistência de um in-
dicador desse tipo para o mercado brasileiro. Aos que se pr~
puserem a trabalhar este aspecto, deve ser considerada a cons
trução de um indice especifico, constituido por determinadas
ações e mercadorias e que melhor reflita as condições de re-
torno da economia.

Quanto ao ativo livre de risco, a exemplo da literatura desen
volvida no exterior, foram empregados os titulos públicos. No
te-se, porém, que esta "proxy" se mostra mais confiável nos
EUA, onde a politica monetária é mais estável. No Brasil, as
eventuais substituições entre os ti tulos que lastream o "open"
e as frequentes mudanças na aliquota de imposto incidente,
sem dúvida alteram o estado das expectativas dos agentes, im-
pactando indiretamente a adaptação do modelo. Neste traba-
lho, utilizou-se a taxa liquida de financiamento, o que mini-
miza mas não elimina o problema.

O emprego de vencimentos fixos poderia evitar as distorções
causadas pelo efeito maturidade. De fato, o uso do mês pre-
sente, ou até do segundo vencimento em aberto, potencializa-
ria o impacto da nova informação sobre as cotações futuras,
dada a iminente necessária convergênpia das cotações dos mer-
cados futuros com os preçop do mercado à vista. Tal procedi-
mento, contudo, introduziria provavelmente um viés indutivo à
confirmação do modelo de "random walk".

(1) Vide p , 4.5.
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Outro campo de ação pode ser vislumbrado na observação de ou-
tros indicadores que não apenas o preço, tais como o volume
de negbcios, o volume d~ contratos negociados e de contratos
em aberto, a relação entre mercados futuros e mercados fisi-
cos subjacentes, e a liquidez dos vencimentos prbximos e dis
tantes.

A sua importância crescente, no Brasil, torna os mercados fu-
turos terreno fértil para a pesquisa acadêmica. Mesmo nos
mercados futuros mais expressivos do exterior, a controvérsia
permanece aberta quando se trata de discutir o comportamento
dos preços em tais mercados.

Exemplo claro das divergências que habitam este campo de estu-
do está contido num comentário de SAMUELSON(l): "sem implicar
qualquer cri tica à vasta literatura econome trí.c a (rsobre:"r-andem
walkll"tenho de professar minha crença nas leis da economia.
Aplicar - ,testes para mudanças de curto prazo nao e, a meu ver,
um meio poderoso de discriminar as antinomias básicas do tema
discutido. Para as crianças, o mundo parece plano: nenhum ex-
perimento em seus parquinhos nega esta hipbtese. No entanto,
o mundo é realmente redondo. Acumulando-se as quase imperceE
tiveis mudanças de ângulo da superficie da terra obtém-se 360º

- "e nao Oº.

(V SAMUELSON, P.A. - "Is Real World Price a Tale Told bythe
Idiot of Chance?" - Review of Ec o nom i c e and Statistics,
volume LVIII, nQ 1, 1976 (pp. 120-133).

52
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PROGRAMA PARA PROCESSAMENTO

DE DADOS



APÊNDICE I - PROGRAMA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS

1) Programa para cálculo das variáveis Xt e n
X t

A) "Inputs"
nr mt: variação do IBOVESPA em t

Kt inflação/dia

*
r ft taxa liquida "over"

d dias úteis/mês

Nota: foram tomadas amostras aleatórias de igual tamanho (30
elementos) para os periodos 16/10/85 a 28/02/86 e 01/
03/86 a 13/10/86.

.100

n
r ft

.100

n n n
X t r mt - r ft

2) Programa para cálculo das variaveis Yjt e yn
jt

A) "Inputs"
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PF jt . preço do contrato futuro de j em t

PFjt_l preço do contrato futuro de j em t-l

preço de j no mercado fisico em t-l

Nota: foram tomadas amostras aleatórias de igual tamanho (30
elementos) para os periodos 16/10/85 a 28/02/86 e 01/
03/86 a 13/10/86.

n
Y jt

Cálculos para Yjt e y
n

jt

= (PF jt -:-PF jt-l) .100
Pjt-l

B)

3) Programa para cálculo das Regressões

A partir de X~ e Y.t, J
ne de X t e n

Y jt' calcula-se as

r-e gr.e ssóe s , utilizando 4 casas decimais após a virgula e

arredonda-se a 5ª casa.

PRÉ
{

Termos Reais: 8 regressões de Y jt = f { xt1
Termos Nominais: 8 regressõesde .pjt = f{ J!lt~

. PERíoDO

PÓS {

Termos Reais: 8 regressõesde Yjt =~f Xt}

TennosNominais: 8 regressõesde .pjt.= f { J!lt1
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APÊNDICE 11
RELATÓRIOS DE SAíDA

INTERMEDIÁRIOS



PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
OURO JUNHO/86

PFT1. PFT_U. PT_ii I<T YTi YNTi
~?~56n :3 260.7 1<18.0 o n ;29 '-4 n 3~:;15 -·A o (';741-
~.~!:}6" :;~ 2~i6. 9 1.09.7 0.29 -0. 92~i4 -·0.63tH
;;~~::i7• 6 ~~~57n 9 110.1 0.29 ··-0•~:i609 ,-,0. ~?725
~.~58.s ~.~~i6.0 1.09.8 0.29 j. .981.2 2. ~?71.;9
2!:'i9. i ;2~56•0 U.4.0 o n3!5 ~?.. 361<"; ~?.7193
;?58. Ü ~!.~56.2 1.1.8.~? 0. as 1 • 84~~2 r) 1.997c_ •

26;2.4 260.0 122.0 o ':>.:. 1 06U.6 i •9672••. J ..J

~.~58• 1. ~~!58ti ~j 1.~?3.6 o a ~~!::} -0.6713 -0. 3~!.36
:,:?!58 n ~5 ~~!5(;"~3 i~~4.5 o . 3~:i i .01~?{l,· 1 o 365~:;
~.~62.9 ~!.60.3 1.26.5 0.3!:j i .·69(j.l4 2. 0~:i!;;i3
::;?~59n~) :-:?62 n 9 j.T2.~~ o .....t::. -2.9117 -2.!:'i7i9.":>d

~.~62.n 26j . •0 1.34.5 0.42 0.9j.4~j 1 a ~~~~t~3
~~~57.1 26~~.8 139u8 0.42 "-4. 478~.5 '-4 ..~!·773
~.~~i6.0 ~.~56. i 1.36.5 0.42 -0.491.2 -0 u07~~3
""')I::-n I::" :~~56.4 138.5 0. 4~~ 1..091.6 1.5162c: ..J() n -.J

;;.~64.7 264.8 1.47.5 0. 4~? -·0.4B!;;in -0u0678
266 n ~~ ~?66. 0 15L5 0.42 -0.2868 00 :i. 320
~.~65• 1. ~!.67•0 1.53.6 0.50 _.i. 7~?84 -1.2370
~?70. 3 268.4 1. .::-..,. .::- 0.5(1 {l,'n 7028 1. ;2e'63. ...1/ • .J

~~7l>.!5 277.0 j.62.:i 0. se -,0.8037 -0.3077
.1',"\ (.") -} 1::-. ~?84n 2 1.68.e· o . ~.50 4.41.B4 4 n 940~:;c; ; e.. ti ••J

--;'.~77• 0 ~?87. i 1.76.0 0. se ····6.2076 ·-5.7::)86
26~5.7 271.8 164u3 o . ~.50 ·-A. 1.~)17 -3 n 71~~7
~.~76.5 27.~j. 5 j. 68.0 0. ~:;0 0.0947 0.595;;?
277.0 .1'")('"\("\ .::" 180. e· o . ~5e, '·-6. 8~.546 "-(j n :388~>(:..(:)0 n ••J

~.~78.5 278.0 1.76.5 0. 4~i '_'0. 1461- 0. ;;?B33
:~~74.0 :~?76.1 183.5 0.43 -1. ~5677 -1 .1444
~!.77.0 277. 1. 183.5 0.43 -,0. 48~!.4 -0. 054!;;i
:~~79.0 :?8i.~3 191.0 0.43 -L 731~5 -1 n ~~089
;;.~90.0 ~?8? 8 1.94.0 0.43 3.2.673 ~L7t13
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PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
OURO AGOSTO/86

PFT2 PFT_1.2 PT_12 KT YT2 YNT~!.
3~?4.0 ~3;28..0 108.0 0.29 --3 n 98;2;;~ -<3.7037
::)26.6 2~.~9.9 109.7 0. ~!.9 €l7•60~i4 €l8.1.49::i
3~?8. 0 ~32B..0 1.1.0.1 0.29 ··-0•~!.89;;!. e'.000(";
329.0 ~l~~7.0 j. 09.8 0.29 1.• ~i271. 1.• 8~!.15
~3~?8•0 323.6 1.1.4.0 0. :3!S 3.4974 3.8596
3~!.4.0 3 j. 9. !;51.1.8.~.~0. ::)5 :i.4450 ::l.8071.
~3;.?f.3n 8 :326.0 1:~?2.(";0.3!S ~L .9:383 z , ;2951
~l22. s ~~~~~~ ti 0 t~.~3.6 o ~..r.:. ····0.751.9 ····0.4045ti ...:;, .•••.•1

323.7 ~3~~tti 1. 1~?4.5 0.35 i n 7~32:3 z , 0884-
::)31..7 azz . 8 j.~!.6.~i 0.35 2 ..723~'i 3 ..08::10
3~!.7•0 :3~31.a~'=; j. 32" 2 {}, ....•1:· ··-3.7408 -::l ..403<1.~ •• :l.J

331 .~!. 3~!.9.0 j.34.~i 0. 4~!. 1.2106 1.6357
330.0 :3~35"el 1:39.8 0.42 -3 ..9798 ·-<3•~576~5
~3;;~4ti !5 ::l~24•0 136.5 0.42 ·-0.0535 0.31.>63
:3;.?9..0 :3~?!:5•0 1.:38.~5 0.42 ~!.• 4~'578 2.888i
3:i6. e 3:i6. s 1.47. s 0.42 -0. 7~i58 -·0.3390
~338..5 T36.5 1.5i..!5 0.42 0.8963 i •~320i
::)32.0 aaz .0 i. !:i3.6 0.!:i0 -3. 7~l6~j _oJ ..,r.:.", . ..,

••.•1 • c.."_}...J t:..

:340.0 :3~37•~~ 1.!5711~5 0. ~50 1 ..~0978 i ..?e'48
:~46ti :7 :-l47•7 162.5 0.50 _. j. .1099 ·-0. ~.)1:i4
:36?·.0 T:59.0 ~L68.e· 0. !5~l' 4. ;~:407 4.761?
~~53• 1. ::)65.0 176.0 0. se --7 a ~~~~:j~~-6.7614
,"'\"O\i-. (- 348.0 1.64.3 0.50 -:-6.2508 -5.782i...,j ••:>O" .J
r)c"'-) 1::- 348.0 1.68.0 0. se ~!'.j.67€l 2.67€l6":'J..Jr.... •••. 1

3!53.1 36!.:i• (..;U30.0 0. ~50 ·-7.07!57 ··-6.6111
3!:i5.9 ~~~:j f.) a !:j i.76.:i 0.4::) ··-0.7666 -0.33S)9
348.9 3s2 • (..;U33.5 0.43 ··-2.110:3 ·_·i. ó€l94
~l52 a 5 :-l54• 1 183.5 0.43 -1. .~!.963 --0.8719
:35!5.0 :3~58..0 191..0 0.43 -1.9921 -1 ..~5707
::)68.0 359.0 1.94.e, 0.4::l 4.t9í2 4.6392
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PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
OURO OUTUBRO/86

PFT~l PFT.. 1.3 PT_1.3 KT yrJ YNT3
41200 4j.6.0 1<18.0 0. ~~9 ··3.9822 -3. 7~n7
41.~j.0 41.7.5 109.7 0.29 -:;~Q~j61!:j ...~!..~!.789
41.6.8 4170e· ii0. i 0. ~~9 -0.4703 -0.j.817
41~L!'.'j 41.3.6 1.09.8 0.29 -0.3800 '-0.091. i
4W:5.0 4(10. !:5114.0 0. 3~5 3 n ~::j849 3.9474
408.0 404.0 1.18.2 0. as 3. 0~.~35 3. :i84 1.
4(17.0 408 ..(4 i:;~:~.0 o. ':).=. -1.1.656 "-(4.Oi 97'\1 • -..}.,)

~399.s 40~L0 123.6 o . :~!:j ·-<L1706 ,·,2. 8~lj.7
397.9 396.0 t~240~:i0. 3~5 1.17~0 1 •!.5:?61.
414.~l 40~L5 1.26.~j o . ~~~:j 8.1!:.'j89 8. sazs
41106 4j.8.5 132.:? o ':>.=. '-5 o !.5!:500 -~j ..;;~i94In ••J •.J

41.6.2 414.0 1.34.5 0. 4~~ j.• ~~106 1.•63!'.'j7
415.!:5 4~~1.0 1.39.8 (104:;~ '-4 o 3360 --~1..9~~42
407.0 408.0 136.5 0.42 -1.1478 -,0. 73~~6
41.1..5 40800 1.38.5 0.42 2 o ,z'983 ~~" !5~2l·:i.
41.8.!,:'j 4~!.0.0 1.47.5 0.42 -,1.4309 -1.0169
418.1 418.5 151.5 0.42 -0.6811 -e· o ;;~64(1
414.9 4 j.!,:'j.0 j. 53.6 0. se -0.5623 -0.0651
4~?2.!:5 4H3.4 1.57.5 o . ~5e· "i o.Q'') '7 206032c_ •.• , , r_, .
432.0 433. ~~162. s o o se _.i .2~1~~3 -·0.738!:.'j
451.!:5 441.5 168.0 o o ~:'.i0 5 ...4:=253 5 n 7'~)24
440. s 4~jL0 176.0 0.50 -é,. 4337 -·!'.'j.96!:,j9
4~?001 4~32.0 164.3 00 se '-7.7043 '-7 o ~~428
443.1. 4~~9.8 1.68.0 0.50 1.4570 1.9643
449.1 46100 180.0 0.50 -7007~57 -6 ..61U.-
452.0 4!'.'j3.7 1.76.5 0.43. -1. ~l872 -,0.9632
447.0 4~52..8 183.5 0.43 -3. ~:5754 '-3.1608
453.7 4!'.'j~!'.0 183.5 0. 4~~ 0.4943 0.9264
454.5 459.0 191.0 0.43 -,2.7741 '·-20356(1
472.0 4~j9. 5 194.0 0.4::1 5.9876 6.4433
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PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
OURO DEZEMBRO/86

PFT4 PFT_t4 PT_1.4 KT YT4 YNT4
~508.9 ~~j(18•9 :1.08.0 0.29 ··-0":~89~~ '1,'.000(1
~.H3.~~ ~j1.::~.2 j. 09.7 0.29 -,0 u 289~~ 0.0000
~)~~0.0 ~5~~0.0 1.1.0.:I. 0.29 ··-0. ;2892 0. (~00(";
~5j,9.5 ~j~~0•0 1.09.8 0.29 ,-,0. 74~~2 -0. 45~i4
51e·.0 ~507.0 1:1.4.0 o a3!5 2 "~~7~~fj 2.63t6
~.'i06• (i) 504.0 1.1.8.2 0. ss 1..3373 1- .6920
~51.e·.0 ~:H0.9 j.;.?:~.0 o ':>.~. .-1.0839 -·0. 7~377• -..J ..J

499.~:j ses , 0 1.~~3.6 o ':)"" -<L j.706 ._~~.8:H 7• "M/ •••J

494.0 4':1'~5"0 L24. ~5 o ti 3~:5 .... ~L • :l.49~:? ··-0. 803:~
~:jt i. ~~500.5 1.26.~i o ':)1::' 8.1589 8. sazs• •.•1 •••1

~:H1.0 5j.~~.e· 132.2 0. 3~5 ..-1 • 1.0~~~.:5-0. 7~564
~H9.0 sse .e t34.5 0. 4~~ 0.322j. 0. 743~j
5~~(1• 0 ~:;~2~5"0 1<39.8 0.42 ····3.979B -'~3*' !5:76!5
~:;12.t:; ~ji4.~.~ 1.::l6.5 0.42 -lo

u 6~j84 -1. •24~j4
~S22. 0 ~5i7. 0 1.~:l8.~S0. 4~? 3.1.76B 3.61.01.
~.:j~~4• !::, C' "j co co t47.5 0.42 _.t •09::~4 "-0. 67t~0••..•J ••.•,.J •... J

~531.~5 532. e 1.~:5ia ~50. 4~~ ._'1,'"7469 -.(i; • ~33~H1
~530" l~ 5~~0 a 0 j.~j3.b 0. se ,-,0u ~~384 0.2604
~534.6 1::-""'") -= 157 •~) 0.50 0. 8:~~92 1.•~33~n•..J ..u c..•.. J

~:i42a ~j 54:~. 7 j.62.~.'i 0.50 .-1.• ~~32~l ··-0.7::l05
~56~3• 0 5~.54.0 168.0 o •~:50 6.0175 6.~S476
~j50. 4 ~;6~~.3 t76.·0 0. se '-1.2253 -b.7td.4
~)~~!.5a 7 ~537• (; 164.3 ,z, • ~50 "-7.7043 -7. ;2428
~:j~j3 • 0 547.3 1.68.0 0. se 2.B785 3. ~:l9~!.9
564.9 566.8 180.0 o •~5~!' -1 .547<1' -1. n '1,·556
~;77. 0 577.0 j.76.~; 0.4::l ,-,0. 4~~0~~ 0.0000
567.'1,· 57~~.0 183.5 0.43 -3.1413 -2.7248
:::;78.0 577.0 1.83.5 0. 4:~ 0.1.1.45 0. ~i450
~574 n e· ~577.0 191..0 0. 4~3 ..-1.9921 -1 •~:5707
~j93. 1. 580.0 1.94.0 .0.4::l 6 a 29~j.5 6.752b
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PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ MAIO/86

PFT:::;PFT_1.5 PT _i:::; KT YT:::; YNT:::;
~~:i.71 0"") t. "")." 70e, o u~~9 5u9740 6 n;;~82ic: .L 1:••••:_

~.~i ~54 ~.~j.70 870 0.29 -z , 1.229 - j.• 0~}9i
;23~~0 ~~~?~53 990 0. ~29 6n4590 6n7677
~~374 2427 1125 0.29 -4 u':;>866 -4. 7j.U.
2481 254~) 1260 0.35 ·-5n410!.) -5n0794
:;~406 2~l43 1260 0.3!:i 4.6338 5.0000
:~~390 ~~334 1260 o ",,:. 4n0B01 4u4444• ...),J

~.~396 2333 1260 o . :~~j 4.6~n8 5.0000
;246~) 2490 1260 0.35 ····2 n ~3260 --1n9041
~.~360 2375 1260 0.35 -1. !;:j351 ·-1. 190:::j
2!S69 24H~5 1260 o ':)':. 6 n;;~947 6n6667•.. .J-.J

2919 2799 150~ 0.42 7.5483 8u0000
3:::~5!5 31.52 1500 0.42 6.n4197 6 ..0667
3617 3470 2000 0.42 6u90j.0 7.3:::;00
4109 ~3910 2000 0.42 9u490i 9 ..9500
4748 4528 2000 0.42 i0.!.':'j3571.1.0000
~)40B 5108 2500 0.42 8 "34~)(-? 8n8000
:::;742 5575 3000 0.50 :::;.04j.5 5u5667
6480 631~j 3500 0050 4u2501 ':L7714
6677 6890 4100 0. :::;0·-!;:;.6668-·5.i 9:::;j.
6062 6~3i2 4100 0.50 ·-6u!S648 -6.0976
~;~;62 581~~ 3500 0. se -7 .6049 --7.1429
~,)034 5~242 3500 0.!50. -604100 -s ,9429
4740 4900 3200 0.50 --5 n 47~~6 -·5.0CJ00
431.4 4447 3000 o o~)0 ··-4.9088 -4.433:3
4181. 4008 3000 0.4:-l ~j.3139 :::;u7667
46;Zj(; 4447 3000 0.43 5u3139 5,.7667
466:-l 45:-l0 3000 0.43 3.9862 ~ u 43::l3
~H00 4969 3000 0. 4~3 3.9198 4n3667
~;270 ~iU.0 3250 o .4:-l 4.4739 4n9231

/
/
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PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ JULHO/S6

PFT6 PFT_16 PT_16 KT YT6 YNT6
2990 2940 780 0.29 6.1026 6.4103
2960 3000 870 0.29 -4.8736 -4.5977
3118 3050 990 0.29 6.5597 6.8687

~3~?01
~)j.82
~3;;?90
~l~-l48
~3~5j. 3
3360

::lB79

459~i
~:50B7
~:i7~~6
6386
6720

8ii0
7349
6749
6676
6268
~5691
!;.'i498
6e'~?6
61:\::)7

711("1
77U.

~H8~!.
::;l;;?'64
31.1.(7'

1.1.25O ~)C)• c.. I

1.;260 0. 3~.5
1.~.~600.35
1.;.:?600. ~3~:5

I::' .•.." ..) lo' ••• .)

'- -,J 11 -, J: •..J.I. ..J

4 11 ~)~~~~8

:3494
34j.6
3444
37!.':j9
41:3(';
4448
4B88
~:i~:.;06.•...,160
sssa
7~?91
80~:=;2
7649
7')49
63~?6
6461
588:3
5~?90
~5818
6~!.34
6869
7480

4,! 1592
4 .l13~}E~

1260 0.35 1.1539
1260 0.35 -4.7777
1260 0.35 6.3737
1500 0.42 7.5483
1500 0.42 6.4197
2000 0.42 6.9010
2000 0.42 9.4901
2000 0.42 1.0.5357
2500 0.42 8.5839
3000 0.50 5.0415
3500 0.50 6.0697
4100 0.50 0.9100
4100 0.50 -7.7782
3500 0.50 -9.0263
3500 0.50 9.4527
3200 0.50 -6.4987
3000 0.50 -6.8657
3000 0.43 6.4755
3000 0.43 6.4755
3000 0.43 5.9776
30000.43 7.8695
3250 0.43 6.6491
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-s ,0667
.._~.:.;• e· e· (iJ (1]

:i.(;000
4 .~5238
:i.0000
1•~)~?79

·--4.4444
6.746r?,·
8.0000
lJ ,,~3r:SI57'
7 •~~~500
9 ..9~50~:'

11.0000
9 ..(';40e·
s ,~i667
Ó •.,~000
1.4j.46

-·-7 ..31.71.
-··8.~:j714
10..r?,·000
·-6. 0~H~!.
··-6. 40N~

ó.9333
6.9::)33
6.4333

7.1077



PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ SETEMBRO/86

PFT7 PFT __l.7 PT_i7 In YT7 YtH7
~~)!.5B0 3~5:Ji 780 0. ;;~9 ~5. 9740 ó. ;;::821.
::~l2S> 31.>/"SJ B70 0.29 C· 44t~1 !.:5.747j.~I •
3·':>01:" :3D?8 990 0. ~~9 6 • 4!~jS)(;O 6.7677(J / -.J

4077 iH?~.~0 1.1.25 0.29 4.76:;?9 !5. (1667
4í(?e, 4~?48 1.~~60 o Il ~:-~~5 ····4. '?3!.'.)9 '·-4 " IS0~~~~
4?94 4 ~.~~lj. i260 o ~.)C" 4 • 6:.3~iB ~j• ')(100•... 1.J

44<31 4:374 t:-:~60 o ';)'=. 4 .. ;. I::'C\"') 4 • !.5238n .•J ..J .l -,J 7 c;
I.~~5~~3 4460 E~60 o a ~~~j 4 ·6~i~IB ~5.0000
4740 461.>9 i:?60 0.3!.'.) I:' " ;?lJ6~:5 5.6349d

4790 4780 j.;;'~60 0.35 0. 44~?~!. 0.7937
4930 48!:5:3 i~?60 o ';)I!C (l a :3l':3:~r 6.746(';••....I·J
1::.'")r) C) si se 1.~i00 ~). 42 7 • ~.:i4tn B. C)')00o•• }C .. (J·_1

!5642 1::'.::'''''(:' i !:500 0. 4~~ ,::".,.41.97 6.0667dd,;) 7

(:·)004 ~}f~!57 ?(~00 0.42 6. 901.0 7 • 3~'i00
6496 6297 ;;~000 0.4;2 9. 4901. 9 .. ()~S0(~1
71.3~j é8t!:'; ~?000 0.4~.~ 1.0. !::'.;3~i7 u. • 0~100
77 'is 7!:57!5 ;:?!.'5000.4? O. 34~50 B.Oe'0(';
01.29 796~? :':1000 0. ~50 s , 04j.!::'i 5. :::i1.>67
?e'41. B764 :3500 0.!.5(;O /" .3774 7.91.4:3
f\Qcc· 9678 41.00 0.50 6 • ~?~~!::'i0 6.7:::;61.;: ,. -_.I •••)

94e, 1. 94<à i 4t0~) 0. se ··-0. 4'-:;7'=· 0. {à000• I ••J

~:~~~84 8681. 3!::,.i00 0. so ·_·0. 941.0 ·..·f~a 4t~57
77!:56 7071.> :3!:500 e , !.50 ·-3. '1'(191 .-, • 4;~86._.,;)

EH)50 B:;?'1.7 --:)-:)C~O\ 0. :.'50 '-'!5 a l>903 -··:::i.21.BB•••J~".J"'"

74~?9' 7660 ~3Ç,00 0.!.'5e, '-f~n í~.'i9~? ·-7 .7000
71.99 689SJ 3000 0 .4] 9 n ~j290 10.0000
/"(?;?2 l6~>';:( ](100 (1.43 rv ,e- '1 C) O, H!' ..(1{lJ ~; (1".,

" "_1(:_ ," '.'

D-452 B2;;.~2 ~1000 (1. 4 ~l 7.2057 7.6667
?4~;:3 9(H:3 3000 ei.43 u. 11 ~5;.~i?J !5 i;;>. ..0(1,o00

1.0;;?34 ?~)!:,j7 ~i250 0.4·~~ B.0!:.'j84 i3 a ~:j~:~~~t

63



PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ DEZEMBRO/S6

PFT8 PFT __j.8 PT_t8 I(T YT8 YNT8
~'):\.~~7 5077 78e· 0. ;29 6. :\.026 6.4103
~:i~~i 0 co r) o") c' 870 0.29 -,2.0083 -1..7241...Jc.. c...•.}

5~376 ~::;:309 990 0.29 604590 607677
ss-is :i:.7i01 1.1.25 0. ~~9 3. (>1.06 3.9111
~,)691 ~::i716 1260 o ',,::' ._~~•~32ó0 -··10984:\.n ••:1-..1

~i894 :i831 1260 0.3:i '"'+ a f.)~3::~8 5. 0!~00
607:\. 6(41.4 L?60 o '";)'::' 4. 1.~S'?~~ 4 ..~5238h ••J .•J

6191. 61.~~8 1260 o • :~~j 4 .ó~n8 5.0000
641.4 6~337 i~~60 0035 ~=:i.7410 6 ..1.U.t
()659 6C")'L"' i:?60 o. '-j Co" 6.2947 6.6667'..) l ...J 'J •• .,..} •••J

691.3 68~~8 1~~60 0.35 6.3737 6.746(";
726~l 71.43 1.:.':i000.4;:.2 7.540::1 8.0000
76~l7 7414 i500 0. 4~~ 1.3 •0~,)8~S I."J: l::"rj'J'J.l ..J" -,J ...J.J-..J

7979 783~.~ 2000 0.42 6.901.0 7.3::i00
8471. 867e· :~~0000.4:::~ '-i 0. :3266 -9.9501{}
91.1.0 8890 ~!.000 0.42 10 • ~53!:S7 1.1.• O'900
'1'770 9~:5~50 :~~~"500o o 4~? 8 o 34~')e, 8. üQ'00

HH04 9937 ~l000 0. se ~:i.04j.:i 5. :.i667
11172 1084("; 3500 0. !:50 8 ..<7'41.<':' 9 • 48~"57
1.22ó8 11936 4100 Ç) • ~j0 7 • ~j~j~J8 tL0?76
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·..·1. n i,? 0.04:;?0 1...04 ~?0 .... 1. .94í~? 0.0;;?3í ....0.0UN ..-i n (7 ~.:!.;.:? ~:~ ....1." 9~.~~3j.0.: 1. 0.04~?0 1..06 ;~0 0.0:.:'j80 o •~);?~l6 ·..·(L0Hl4 0.0764 0.0764
0" ~? (I) •• 04;;?0 1..í:":.~?0 0. ~l!.:P9 (1. 0~?49 ....(l,'.01.7i o . j.7~::j0 0 .. t7!51.
0.8 e , 04~?0 1.

"
1.3 ?0 0. 7~'j77 (b.0~2~i1. ,·,0. 'H é>9 0.7746 0.7749....í .4 0" 0'l·~?0 1..1.1 ~?'(I) ....1.44j,4- (1)" (1)~?47 ·..·0.01.7:3 ....1..4:::.41. ....j, " 4~?47

....j.• 6 0.04?0 1. .1.0 ~.~0 ....j, • é)4 1.~l 0. 0;~44 ....(~. 01.76 ···i • 6~?~17 .... 1. • ó:~?44



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO OUTUBRO/86

PFT1. PFT_i.i. PT_.U. I<T YTi. YNT1.
1.89. (1" 1.91. .8 18~~•0 ··0.0037 .-i .~534'? .-i ,=. 'J o 0::'

ti ' •• J' ..J ••J'.J

1.98.4 1.94.6 Hl6.0 -0.0037 z , 0468 2.0430
201 .4 ;201-• :3 j.96 ..0 '-0.0037 0.0547 0. (1~5H~
~.~0L3 j. 99.9 1.9~;.~i -0.0037 0.71. vs 0.7161.
:"~03.:3 ::2~H.9 1.9L~:5 0.0260 ~~.7049 0 ..7311.
~!.05•~i ~.~06.4 ~!.0L0 0.0260 ,·,0. ~j73~~ -,0.5473
207.9 20~:5.4 ~?01.• 0 0.026(1" i .::U7!:5 1-.::.?438
::?18.3 21.~~.~j ::?06.0 0. 0~!.60 a. ::~035 ~!.• 3::l0 j.
~~:i.4.(4 ~!.1.9.~S ~!.1.3.0 0. (~460 -z ,6::270 ··2 ..~.582;?
r) '1 '1 .:. ;'21. 9.5 ~.~t~ja~j 0.0460 t •:~455 1.• 39~!.1.i:.•c..C•• a ••.•J
"}"'1(JJ t;.- ~~~~i .. (,; 21.7.~5 0.0460 ···0. 27~.':j8 '-0" ;.~;.:!.9('.?c.:«: ~ u .J

:?23.0 ~.~24a 2 ;!.2~i.0 0.0460 -0.5790 -,0 a ~j~~~~~~
;2~~0•4 zzz . 0 ~~:I.8..~5 0.0420 ····0.774(1 -(1. 73~~3
~.~24.0 .-í ....) r.:' co ~.~21. • 0 0. 04~!.0 -0. 7~!.04 -0.6787c, t:..••.•J 111 •••• }

~~~~7• 0 ~?26. 0 ~?:"?i .0 0.04:"?0 0.4103 o • 452~5
~.~35.0 237.0 ~.~~~~.; u 0 0. 04~!.0 -,0.9305 ···~1.t;HB9
24~?..0 ~?36. (1,. ~?:,:~711 (1 0. 0~570 a. ~S847 :~ tt ("j43::.:~
~.~4B..\1 ~>'!.:i(L0~~36• ~j 0.057<-) -0.9022 -,0. B4!.:i7
2~56. 0 :~~!5~'5• 0 245 u (1,. 0. 0~570 0. ~j5:1.0 0. 408~>'
::;.~66.0 2~58n 0 ~.~48.0 0.0!:i70 'J 1.670 3. 22~i8~J •

;.?87.0 29(4.0 ~?78 ti ~5 0. 0~:j~50 ....1..1316 -1 .0772
~.?4.0 ::;!.8~l.0 ::;>'76.0 0.0550 -::-1.3141 -,3.2609
;;~89n ~5 ;2~3t3n 16' ::;>.80• (~ o " ~)~5~.:5~~I iI,'.4804 0. ~53~'57
;?7C .0 27~.~.0 ~.~69n~.i 0. 0~:j50 z , j.70 1. 2 •2:;'~6~~
.'.)(i. -"i 'i. ~~ (j> í • c· ;28:3.0 0. e<39,z, 0.7734 (I,'.Oj.27c.. 'J 0 n •.j

~.~90.0 ~~9~:'=j• 0 ~~88.0 0.0390 -'1. .7744 -·i •73éd.
:H3. C, ~~9~5•0 :?'?4 .. (I,· o n 039(~ 6.08t(l,· 6. j.224
320.'0 ~E~i.0 ::)1.7..0 0.0390 -0. :l544 -·0.31.~=;~j
:349 n (1" 343 ..0 :3~39n 9 0.046'ô 1.71.84 1.

u 76~5::;>'
::)49.0 ::l4 !;:,j• 0 ::)44.0 0.0460 1.• 1.163 1. .16~~B

70



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO DEZEMBRO/86

PFT2 PFT_12 PT_12 KT YT2 YNT2188.6 182.5 182.0 -0.0037 3.3554 3.3516204.0 200.2 186.0 -0.0037 2.0468 2.0430205.4 205.0 196.0 -0.0037 0.2078 0.2041205.9 206.2 195.5 -0.0037 -0.1498 -0.1535206.8 206.2 191.5 0.0260 0.2872 0.3133209.0 209.1 199.0 0.0260 -0.0763 -0.0503211.0 209.4 201.0 0.0260 0.7698 0.7960223.5 219.5 206.0 0.0260 1.9152 1.9417218.2 224n5 213.0 0.0460 -3.0023 -2.9577229.2 224.8 215.5 0.0460 1.9949 2.0418226.0 227N5 217~5 0.0460 -0.7354 -0.6897228.0 228.5 .225.0 0.0460 -0.2681 -0.2222223.1 224.0 218.5 0.0420 -0.4537 -0.4119227.0 227.4 221~0 0.0420 -0.2229 -0.1810233.0 231.0 221.0 0.0420 0.8626 0.9050240.0 242.0 225.0 0.0420 -0.9305 -0.8889251.0 244.0 227.0 0.0570 3.0250 3.0837260.0 262.0 236.5 0.0570 -0.9022 -0.8457264.0 262.0 245.0 0.0570 0.7589 0.8163273.0 265.0 248.0 0.0570 3.1670 3.2258293.0 '298.0 278.5 0.0550 -1.8493 -1.7953282.0 288.0 276.0 0.0550 -2.2277 -2.1739~?' .0 295.5 280.0 0.0550 1.9083 1.9643~~1
289.4 283.4 269.5 0.0550 2.1701 2.2263301.5 299.0 293.0 0.0390 0.8139 0.8532300.8 303.0 288.0 0.0390 -0.8026 -0.7639316.8 307.0 294.0 0.0390 3.2930 3.3333
332.7 332.7 317.0 0.0390 -0.0390 0.0000368.7 357.5 339.9 0.0460 3.2476 3.2951365.5 357.0 344.0 0.0460 2.4238 2.4709
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PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ DEZEMBRO/86

.PFT~~ PFT_j.~~ PT_.t~~ t<T YT3 YNT~l
4678 4 !:5!51. 36(10 "-0.0e':37 ~3.!5316 3.5:-278
!::i14~? ~j0;;!.0 ~l600 -,,0.0037 ~L~l927 a, 388(';>
!5j.40 ~50~3('; 3620 "-0.0037 3 • 042~'5 ~3• 0~:l87
~H40 !50:;~!5 ~J~120 -0. 00~l7 a, 1.806' 3.1768
47;.~!.5 4840 ~36~?0 (.;n0;260 ....3 • ;;~0~~0 ,-,3.1.7 68
4506 4402 aase 0.0260 3.0777 3.j.045
4368 4:-:?~:S~~ ~30~50 0.0260 3 u :743~5 3. 770~5
4840 471.3 30:::;0 0.02.60' 4.1.368 4 .16~l9
49(';.4 4967 ~30~50 0. (1460 ....~?.1106 -:~?• (';6~56
479:::i 47~:i0 3050 0.0460 1..4287 1 • 47~i4
4':'385 4~500 ~3050 0.0460 ..<3a8147 ·-·3.770!5
4047 4j.4:::j sese 0.0460 ....3. 2~i76 -3.213i
~3795 ~3846 30!50 0 ..04;20 ·-L71.~;')4 "-1.6721.
364i ~l74~) 30~i0 0. 04~.~0 -<l.4:::j04 <l.4098
:3400 ~3~300 30~30 0. 04~?0 3 ..~~~~~5~:~ 3. ;2787
32B0 ~~~l70 ~l050 0.0420 ,-,2.99 rs -~~. 9508
~?760 ~?840 ;B9!.5 o n~)570 ....3. :i9!54 <3. ~340:3
;;?950 2970 z 1.00 0.0::i70 -1.008El -0. 95~:'4
~3690 ~3600 2100 0.057'2' 4 n~~~?6~3 4 • ;;?8!:57
3:::;60 ~l670 ~l~~00 0.0570 .<1. 49~?~i <1.4375
~3t70 ~3~?60 ::l~?00 o •0~:i!:50 ,-,2.8659 -·;2.8i2!:,5'
~l370 :i480 ~l200 0. 0~:i50 ·<l.4906 ·<l. 4~l7:::j
:3661 3!557 :~?(t70 0 ..055(1 :3.4448 ~3.5017
~l660 3545 se j.0 0. esse a, 763:::i 3.8206
:3596 :3710 :H:i0 0 ..0390 "-3 • 6~:i66 -3.6190
~l6~~0 ~l6:i:::i aese 0.0390 -,0. ~i~l06 -·0.49j.8
364~;) ~360~5 ~30~50 0. 0~390 1 •~2720 1.~3i1~5
3469 :~!:.'j4~l ~l000 0. 0:~90 -;.L:::i047 '-'~?.4667
31!59 ~H~50 ;;?800 o n(1460 (..) n ~:: 7 !:J :3 0 ..~3~?i4
:;.~870 ;;'~980 ~~940 0.0460 --3.7B5B "-3.7415
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PERíODO PÓS-PLANO CRUZADO '
OURO OUTUBRO E DEZEMBRO/86

lumr I(T RFlFT D RMT RNFT RFT Xl XNT
"·0.8 -0.0037 1.• 64 rs ····(1 ~ 7'7'f<~ 0. eszs 0. 0~~6!S ····(1.B:~:?B '·,0.8::)28

6.8 -0.0037 j. 0'") ra 6.8040 0.0?04 0.0241. 6.779<; 6.7796• c;.
1.3 '-0.0037 1.•0~~ 1.8 1 • :~0:37 0.0?04 0. e':.:::4 1 ~l••:":!.79fj j, • ;;~79f.;
"" ') -0. 00:~7 0.61 H~ 5.3039 0. 0j, ~~2 0.01.59 !'.'i•~.~i3B0 s , ~.~878,..} •....,
o '") 0.0260 1.0;2 ;20 9.1716 e , 0~~;?7 ····0.00::)3 9.1749 (I n i?'7~37 • (:..
lO:' '") 0.0260 0.99 ~.~0 s , j.7~.~7 0.0220 ...~;.0040 !'.'.i.1767 !'.'i.j.780•..1. c:

4. 9 0.0260 0.74 ~~0 4.8727 0.01.64 ···(1].0096 4. 8B;;?~) 4.0036
1.4 0. 0~.~60 1.• 01 ~~0 1 •~~7:~6 (1.0224 ,-,0. 00~l6 j, 11 ~177~~ 1..3776
/. '") 0.0460 1.01 19 1.153!S 0.0:?1.:3 -,0 .0~?47 1.• 17B;;? :í..l.787.L •• -:_

··..1..4 0.0460 0.99 1.9 -L 445~l 0. 0~~09 -,0. 0~~:i1 ..-1.• 4:?(12 ..-1.• 4:~~0(1
"-6.9 0.0460 0.99 1.(7' ····6.94:.:?B 0. 0~?(19 -0. 0~~51 ····.f.i.91.77 _..f.;. 9~?09

"'-l 1.9 0.0460 0.99 3.9 i. 8~:.'i:H (0.0209 "·0. 02~.H 1,•ü78~~ 1.• 879j,
co 0.i 0. 04:~~0 1.06 ~!.0 0.0580 0. 0~?:36 ····0.0184 (1].07ó4 0.0764

._.j.• 4 0.0420 LU. 20 ····1.44j.4 0.0247 --0.0173 -·1.4~~41. ·-i.• 4~.~47
-1.3 0. 04:~?0 i • (19 ~~0 "-i.:34i4 0.0~~4;? ,-·0~0i 78 .-,j.• ~~~?36 _..1 •~J~?4:?

2.7 0.0420 j.• 09 20 a, 6:i69 0. 0~.~42 -0.0j.78 ~?.6747 z , 67:i8
0.1. 0.0570 1.23 '") '") 0.04:30 (1.0301 ····0.0269 0~0t89 0 ..<?699r... Co.

L6 0.0:i70 1..40 '")'") 1.~i42j. 0. 0~l4~? '·'0.0228 j.• :i649 1.• 5658I:_C ••

-,,0.4 0.0570 1.40 ') .-) '-0.4567 0. 034~!. ....~:'• (12~!.n ·...0 11 4~33(1' '_'0. 434~?r.•• " ••

-3.9 0.0::i70 L60 '"' r) ,-,3.9::;47 0.0~l9j, -0. (H79 -,,;"3•9~lé)8 -3.939j.Co. c..

·-i.2 0. 0!)~50 1.61 20 ....i •~?!543 0.03!:i8 -0. 01.9~~ _.i- ..2~:1~:ji _.i • ;?::l58
_..1.7 0.0!:i:i0 2. ~~8~.~0 -j .• n540 o •0::i~!.9 -0.002j. -·1.7:i19 ~-j.• 7::i~?9

3.8 0. 05~)0 2.38 20 3.7429 0.0529 "-0.0021. 3. 74~:i0 3 ..7471.
j. • 1 0.05!:i0 2. :~9 20 1.0444 0. 0~)3j. -'0.0019 1. • 046~} j.• 0469

-?7 0.0390 2.:36 ~.?1- --~~.7379 0. (~5!51. 0.0i61. "";2 ..7~.:j40 _.. ~.:?• 7!551.
6.0 0. 0:~90 2. ~~l) 21. s , 9587 o . es ::d. 0. (H6j, ~) li 94~!.6 ::j.9449

"-4 • ~l 0.0390 2,,39 ~?1 "'-4..1:374 0 ..0~.'i!SÜ 12'.01.60 ,-,4.1.!54;? .-4 ..1.!:.:j~5ü
7.4 0.0:W0 2.:W z i. 7 • ~~!:j8j, 0. 0~j58 0.016B 7. ~l4j.~} ? • ~!44~.~

····:3.7 0.0460 1. !52 '")'") .<~.7443 0 ..037i? ·-·0.00B8 --:3•73 !:)!::j -<:l• 7:37;2r._r...

'·'3.9 0.0460 1..63 --) .•") " -,3. 944~? 0. 0:~98 -,0. 006~~ ·-3. (?~l80 -,,3. 9~l98c.. c.o



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ MAIO/86

PFTl PFT_i1 PT_li KT YTi YNT1
3986 3870 3600 -0.0037 3.2260 3.22223999 4080 3600 -0.0037 -2.2464 -2.2500
3900 3999 3600 -0.0037 -2.7464 -2.7500
3890 3899 3600 -0.0037 -0.2463 -0.2500
3750 3790 3620 -0.0037 -1.1013 -1.1050
3550 3750 3620 -0.0037 -5.5214 -5.5249
3610 3666 3620 -0.0037 -1.5434 -1.5470
3J40 3350 3620 -0.0037 -0.2725 -0.2762
3688 3435 3620 -0.0037 6.9930 6.9890

1

-7.79013406 3688 3620 -0.0037 -7.7867
3300 3406 3620 0.0260 -2.9534 -2.9282
3310 3320 3620 0.0260 -0.3021 -0.2762
3200 3310 3620 0.0260 -3.0639 -3.0387
2990 ~200 3350 0.0260 -6.2931 -6.2687
3040 2990 3350 0.0260 1.4661 1.4925
3070 3050 3350 0.0260 0.5709 0.5970
3029 3070 3100 0.0260 -1.3482 -1.3226
3000 3029 3050 0.0260 -0.9765 -0.9508
3100 3030 3050 0.0260 2.2685 2.2951
3100 3100 3050 0.0260 ~0.0260 0.0000
3150 3100 3050 0.0260 1.6129 1.6393
3195 3150 3050 0.0260 1.4490 1.4754
3150 3190 3050 0.0260 -1.3372 -1.3115
3150 3150 3050 0.0260 -0.0260 0.0000
3170 3200 3050 0.0460 -1.0291 -0~9836
3000 3170 3050 0.0460 -5.6172 -5.5738

-2960 2950 3050 0.0460 0.2818 0.3279
3100 2960 3050 0.0460 4.5421 4.5902.
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PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ MAIO/86

RNMT In RAFT D RtH RNFT RFT Xl XNT
--0.8 ··-0..00::37 1...64 i8 -··0..7963 o •0:3~;~8 0 ..0~l6!.) -,,0•8~)~~'B ·_·e, .. 032(;)

-··3.0 '-:0.0037 1.• 6~j 18 '·-2.9964 0. 0~)30 o • (;;~)67 ·<l. 0~)~)1. -<l. 0~l~l0

2.0 ·-0.0037 1.02 i8 2.00:38 (i) ..0~?04 0 ..(~;241. 1.9797 i.9796

6.8 -·0. 00:~7 1.• 0~? i8 6."8040 0. 0~.~04 0. 0~!.41. /.).779<1 6.7796

L4 -··0.00:37 1.02 18 1 ..40:38 0. 0~?04 0.0243. 1.3797 1 ..3796

n.7 -·0. 00:~7 1.• 02 1.8 8.7040 o •0~.~(;;4 0.024i 8.67<19 8.6796
1. :3 :-0 ..0(~:37 i •0:~~i8 1 •:30:3/ e, .. 0~?04 (i).0~;?4i i .~?796 i .;DY96

s , 9 -,0. 00:~7 1.• 02 sa !':j.9039 0. 0~?04 0.024i ~j.8798· !,:j..8796

~:; ti :3 -0.00:37 0.6i i8 ~:j•~~(?:39 0 ..01.~?~.:? 0.0i!S9 !S.2B80 5. 2},:~7tJ

1.• 6 ·-·0.00:F 1•0:~ s.a 1.6038 0. 0~~06 0. 0~?43 1.•579~j 1.5794

-...J ····6..6 0 ..0?60 0 ..99 ~?0 ·..·t.i n t:)~!.43 e, .. (12?(1 ··..0 ..0040 ·..·6. 6~?03 -··6 .. tJ~;?20

Ul ····3.6 0.0260 1.• 01 ~!.0 - ~i.6~?~jj. 0. 02~~4 -0.0036 -'3.621.5 ·-~1..62~:?4

9.2 0.0260 i •0~? ~?0 9 ..1.716 o ..02~? ··..e'.00~n 9 ..1.74<1 9 ..i77~l
I::' C" 0. 0~~60 1.01 ~?0 5. 47~?6 0. 0~!.24 -0.00~M s .4762 5.4776
•..1 • "",I

~3.z 0.0260 1.02 ;?0 3.1.732 0.0;227 '-0.00:33 3.i76!S 3 ..177::)
~:. ,., o •.0~.~600.99 20 s , 1727 0. 0~~20 -0.0040 5.1767 ~j.i780
•••} • c_

3.8 0.0;260 1.00 20 :3.77:30 o n 02~:;;~ ·_'0.00::)8 3.7768 3 ..7778
-,0.7 0.0260 0.99 ~.~0 -,0.7258 0. 0~?20 '-0.0040 '-0.7218 ····0.7220

6 7 0.0260 0.99 2.0 6.6723 (lJ • 02~?0 -··0.0040 6.676:3 6 ..67se·.,
4.9 0. 0~?60 0.74 ~.~0 4.8727 0.0164 ,-,0.0096 4.8823 4.8836
1..3 0.0260 0.99 ~?0 i.2737 0.0;.:?20 '-0.0040 1.2777 i.2780

-,2.2 0.0260 0.99 20 -'2.2254' 0. 0~.~~?0 -0.0040 -·2.2214 --;;~"22~?0
1..4 0 ..0260 1.01 ~?0 1 ..3736 0. 02;:;?4 -0.0036 1. 377~? 1.3776

-,-4.6 0.0260 0.99 20 '-4. 6~?48 0. 0~?~?0 -0.0040 --4.6208 -,4.6220

-4 ..8 0.04/.>0 0.99 :1.9 ·"-4.8438 0.0209 -0.0251 -4.81.87 --4 ..8~?07'
-,4. ~l 0.0460 0.99 19 '--4.3440 0.0209 -·0. 02!:i1 -4.3H1(J --4.3209
"-:1..4 0. (1460 0.99 i9 '-i .44~5:3 0 ..0~.?e'9 -0. 02~St .-i. 4;?02 ._.1... 4;;?09

-'L6 0.0460 0.99 1.9 -1. 64~5;? o .0~?09 -0.0251. -1.6~.~01 -1.6209



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ JULHO/S6

PFT1. PFT __j.l. PT_.1.t I<T YTj. YNT1.
·4~31.1. 4~37:7~ ~3600 ··-0..00~37 -·i .690B --1..6944
4~.~~.~0 4200 3600 -·0. 00~~7 0. ~i59~} 0. 5!.:'j~56
~39i0 ~3902 ~:}6;20 ····0..00~:~7 0. 2~~47 0. ;2;.?i0
~HH~1 ~l760 ~ló~~0 ····0.0037 1.. 5~~3i j.• ~j193
~3700 :-2Bi!':; ~36;.?0 ·-0 ..0037 ;24 ..4!52i 24. 447!':;
~l60~? ~1700 36~?0 0. 0~.~6~) -2. 73~?'~j -~!.707~.~
34:39 :3!.5:3~5 3620 0. 0~~60 ··,2. 677;;? .._~?.6!51.<;>

aai e 3~?79 aase 0.0260 0.8992 0. 9~!~;j4
:3~38::2 ~3:31.i ~30~50 0.0;U,0 2.30i~3 2.3;279
3714 ~1745 ~~0!.:'j0. 0.0260 ··-1..04~?1. ·-1..01.64
:361<1 ~3B1.0 30!50 0.0260 ··-6. ssr 7 -6. ~5!574
::l3~N 3469 ~1050 0.04é)0 ·-4. ~106~l ···-4.2623
31.~:lB :3:3~~~:5 ~30!.:'i0 0.0460 --6.1743 ··-6..1.~311.
3070 ai ae ~10:::i0 0.0460 -··:;'~.0j.23 -1. • 967';~·
;2090 ~~86(1 ~30~':i0 0.04;.:?0 0 •.941.2 0.9836
;;.~99:::i 3000 ~l050 0.0420 -0. ~.~0~jB ·_·0. i 6~19
~~8;;?7 ;2B5e, :30~;50 0.04;;?0 ····0.79~':i8 ····0.7!:541.
;;?760 ~2760 ~1050 0. 04~?0 '-0.0420 0.0000
;20(10 ~~8~~0 30!50 0.0420 -··0..0420 0 ..0e'00
;;?840 ~~B40 ~?500 0. 04~?0 ·'·0.0420 0.0000
;2620 ~~670 ~?50(1 0.04::20 ··..;7~.04i1. -·;2.0000
~?620 26;;?0 ;;'~~j00 0. 04~?0 ··-0.04;;?0 0.0000
~~620 ;;?~:J:7~0 :-2~':i00 e , 04;;~0 ··-0. 04~?0 0 ..0000
~?420 2420 :;'~~1("i5 0.0:::i70 -·0.0::i70 0.0000
24;20 24~~(" 2~19~j 0. 0~)70 -··0..0570 0.0000
~?520 24~~0 ~!.100 .0.0~i?0 4.7022 4.7619
~~800 ,2~5~~0 ;.?!.500 0" 0!.':i70 1.i.1~~67 11 n ~?000
~.~900 2B00 ~.~sse 0.0:::i70 3.714:::i 3.773é>
~?900 ;290e, :7~6!50 0 ..0!57(1 .._(.:,.(1~570 ~~..0000
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PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
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0.27209302::: 03

COEF - BETA
-0.4257

,: "

. ....~

'TESTE - F
. I'

0.619792i8E 01

ANT!-L( r r: B
~

E~RO DE BETA

,"'",', :•..

0.1710 0.6693

,...• :

. ',,' .



ANAL:SE DE REGRESSAO
VARrAVE~ D~?ENDENTE
O.PADRAO DOS RESIDUOS

,ERRO PADRAO DA MEDrA
COEFICIENTE - ~
li Q:JADRAJO
RQUADRAJO AJUSTADO(G.L.}
l" P /RET:RI~r,
:=0 P/INSERIR
TO:_ERANC I A

co
o

VARIAVEL INSERIDA XT

PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
OURO AGOSTO/86

Termos Nominais

YT2
16.6409
3.0382
0.09!.9

0.0084

0. 1~:.500
0. 03(~0
0.000~

i::RRODE B . TESTE - T '.R-PARCIAL COEi=-- BETA
'0.8610

• 'f ';

.' -0.4882
.: • I' .

·-0.0919 ~0.09i9·

..
'; . ANT I-LOG. -. 20.9035 -,

O", J' "'<"
. :.' .

" .....
. .~', "

, . ... ~

SOMA DOS QUADRADOS
.. -.

:MEDIA DOS QUADRADOS. FTESTE
J

. 0. 24c:68205E 03. .
0.6600781.3E:02 ./.~~:-
0. 7753703iE.'04 ... '.

'.
, .'. 0. 24868205E 03

.. 0.66007813E 02·:::·0.2383658·9E '00' "
" 0.27691797E··03:."

ERRO DE BETA ANTI-LOG DE B
0.1882 0.6568

; " ..



PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
OURO OUTUBRO/86

Termos Reais

ANAL!SE DE REGR~SSAO

VAR!AVEL DEPEN~ENTE
O.PADKAO DOS RESIOUOS
ERRO PADRAO DAM~DrA'
COEFICIENTE - R .
RQUA~RADO
RQUA)~A)O AJUSTADO(G.L.)

YT". '-'
3.4064
0.621.<7'
0.4719
0.2227

F P/iETIRI~~
~ P/:NSER:R
TO:_ERt-INC:i:A

0.050C'
0. (~J0(!)
0.000~

VARIAVEL INSERIDA XT

VA~IAVEl .. . COEF 13 E~RO DE B TEsr:: - T R-PAi~CIA:'"

,~l}.h~1j,·'.:F;.·;t~(F~;: . 0 .1 ~~2 " ...•. :;;2,.;:.~~;. .'.·t:t9

'.' •.' .

. TERMO\CONSTANTE ....'. :<: ·,..:····.:.0~1000 ANTI-LOG. '.' 0.9048:

A.·.·:,~.·". ·t.~..:·:~.~:.'~.\.s.:.~.'.:,.o_.~·.:'-;~.·:.::i,·:.·:::..-.:..~ .. i.:.~.R.•.··.~::.~t:~.·.·'A.::.·~,c.:.··.·l(!:.;.·.·. ; ~.:.~.:" . -. . . .: ; [:::.' . .

. ~.': .• " . " .;.,1:,' '.' .i: ./.é~'::~{'>'{': .:. ,.,,'~.~.. "
ORIGEM'.'· .. ·, c·' .', G~·L;:· SOMA DOS QUADRADOS::::.':-"·.MEDIA DOS' QUADRADOS

~E~·~:~:;"':~~·':~·<::>:/:~.<..' ....~,.1·~;~_.:: 0.25403109E 01~,,~..". '.':...·0~25403109E·01
. REGRESSAO':, .~ .. ". " ':" .1'='.' 0.93087 402E 02:: .: .< ;!.- ": 0.93087 402E' 02.
ERRO>;~·.·.:.'".':.:c . ~';~'!':28:"- '; 0.32490332E 03··{·.::<:,";~.H603~95E 0~:'

COEF - S:::TA
-0.4719

-.
TESTE -.F

'0.8022220~E 01 ~.
. '. ~

ER:W DE B:::TA

0.1666

ANT:-!"OG DE B
0.60:<0



PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ MAIO/86

Termos Nominais
A~AL!S~ DE REGRESSAO
VAR:AV~~ O:PENDENTE
O.PADRAO DOS RESIDUpS
ERRO PADRAO DA MED:A
COEFICIENTE - R
íHUA;)~A)O
RQUADRADO AJUSTA~O(G.L.)

YT5
5.48!8
i. 00(~8
0.2906
0.0845
0.0845

r.:- P/iETIR~I~
P/!NSER:::RTO;_ERI~NS:A

02'. e'500
0.03~)0
e , 000~

VARIAVEL INSERIDA XT

VAR!AVEL 'COEF -'3 E~RO DE i3
XT i 0.4559 .0.2836"

~.'.:
" .

TESTE - T ~-PARCIAL
1..6073 0.2906

o.· l

..... . •. • .- ',:! .'~.'. : .

. -, "~". ,:.,,(. .." • ", !.\ -,

-.9 ~.6070::·:,-

. \

-; ", ..
," "MEDIA DOS QUADRADOS

.- ,. o, .•

,0. i7814986E '03'
0.77629883E 02-
0.30050537E 02,'.

COEF - SETA
0.2906

:"r "

TESTE :-.F ','I~

.0.25833101E,01

0.1808

: "

.; .

ANTI-:"OG 0:: .'3

i.577~



ANALISE DE REGRESSAO
VARIAVEL DE?ENDENTE
J.?A~RAO DOS RESID~OS
ERRO PADRAO DA M~~:A
COEFICIENTE - ~
RQUAD~ADO
~QUAORA)O AJUSTADO(G.L.)

?/iETIRAR
F ?/INS:::!ER
TO:"'ERANC~A

VARIAVEL INSERIDA XT
. '.

" . ;',

PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ JULHO/86
Termos Nominais

YT6
5.93917'
1 .084;:;
0.2754
o .0T::;~:
0.0758

0.0500
0.0300
0.000~

-, TESTE';' T,.

1.5157 '. ~.2754

-.ANTI-LOG '23.5795 .
li· .

t" :.,' •

~. o',

MEDIA DOS 'QUADRADOS
0.33438062E 03
0.81065i86E 02

.....

, COEF -: SETA-- ' ERRO DE 8 ETA

. ..
". "

'; ," ~•.~.
-'.', • o- ' •••

..~-,

TESTE - r

0.9879~626E 03
0.33438062E 03 .' •.

·.0.81065186E:02' :·0.229758'74E 01
. 0. 35282730E '1212 ','

,0.1817

•••. i. .»

ANTI-'LOG DE 8

1.5934

':- .



PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ SETEMBRO/86
Termos Nominais

ANAL:SE'D~ REGRESSAO
VARrAveC DEPEND~NT~
O.PADRAO DOS RES!DUOS
ER~OPADRAO DA MEDIA
CO!:::::-:C:ENTE- R
RQ:.!AJ;~AJO
~Q~AJ~ADO AJUSTA90(G.L.)

YT7
5.4940
i ,00~'!.
0.2098
0.~?'<440
0.0440

F P/:ET:RA~
F ?/INSE~:R
TO:..ERANC:A,

0.0500
0. 03~)0
0.000!.

co
U1

'. "': ', '

VARIAVE~ I~SERIDA "XT

R-PARCIAL' CDEF· - BETA,.......
0.2098,/ 0.2098'

.'1.< !

. ;'.

F

·;::RRODE BETA

..' : . .~
..:..

ANTI-LOG DE 3
'. ,,' '" .

0.1848 1.3808

f, " "

• ,r

-- <.f ~.,.,
e,



PERÍODO PRÉ-PLANO CRUZADO
CAFÉ DEZEMBRO/86
termos Nominais

ANALISE DE REGRESSAO

VAR!AV~L D~PENDENTE
J.PADRAO DOS RESIDUOS
ER~O PADRAO DA M~D:A
COEF:C:::~NTE.- R
ROUAJi~AJO
RQUADRAJO AJUSTADO(G.L.)

YT8
7.4142
i ,,3!S36
0.2478
0. (M~""~
0.06~4

F P/RET~RA~,
;-P/:NSEiUR
TD.:_ERANC:: A

0.0500
0.0300
0.000~

VAR I AVEL I NSER IDA '~'.., XT
. .

. . < '-.; ... '- -~ _.':!. ~'.'~: .~·i .~

;~jfi~i~?},-~sr,{[Pll~~;::;;'ERR:.::3: .'
'TERMO, CONSTANTE: <,...::' ..': .. 4. 861iANT:-LOG

\, r:;:/}·~~\.-.':);~!,'.. ::.','.
I .•• :-;r

AN,~:':'ISE',DE ·,í.iAR'IANCA . , , , ' '
~ ~(.. ~":~ :,,,,~.{ :~:-:.,,::.?' ..~,,,: '. ..

, ORTG""M . " "'.' . "G L . SOMA .oOS QUADI~ADOS '. MEDIA DOS QUADRADOS TESTE -,F

::h~d'I:-(:'{,i;(~:::;:: ~('. .... . 0.76801709E 03... . 0.76801709E 03.::;':: ... :•..•
\<.·REGRESSAO;:,, ':;.'" '.'. ,.I' 1·.; ::0.1~)065649,E 03, '. 0.10065649E ,03,. ' 0.18310843E,.01.
~ ERRO <'",":',. :;'..:"',~,"28';~, ::, :,' ,0~'i5391868E 04. '. ,:,,;," 0 .54970963E 02.· . .......,

TESTE - T R-PARCIAL COEF<-:'SETA . ',' ERRO DE BETA ANTI-LOG DE 8. -, ....
"1.3532 0.2478' . ;~0.2478 ' 0.~83i i.6805

~29.17i6
•• f'." "

.' "~;.. .',' .:1 .
. .:. :' '~:,~. ? '"

'Ó: •. 1'.1

. .~ .' ~.
',',

. .~-
, .



ANALIS~ DE REGR~SSAO
VARIAVEL D~P~N~:NT~
D.?ADRAO DOS RESIDUOS
E~RO PADRAO DA MED:A
COEFICIENTE - R
I~QUADf~A!)C
RGUADRADO AJUSTADO(G.L.)
f" P/i~~T:;:!U!:R

?/:NSER:R
TO~E;~ANC~A

VARIAVElINSERIDA XT

Y.,..~
I.

1.078i
0. i 968
0.2270
0.0:S!::;
0.051.5

();.0500
0. 0~l0(,)
0. e'00i

PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO JUNHO/86
Termos Reais

COEF - '9..',y~;/, ERRO DE B
. .• '.'::;', ":.''' '.' ', ,'::,.' .,j;..•.:..,.,", '. . t:"'

XT·.. , . :,"- .,' .' -:; , '0.06'11· ,'.'_<'.' :.' 0.0.j60. "

:';:.' .. .' •.~;; -"C'"

.' '

'ORI GEM ".," ., G. L.~:,:,;t~:';~,:SOMA DOS QUADR ADOS
I _. • • •'.dg~~i:A~.... .• '<~ •';::';;2 . ,.: :~;!~~~:;~.:~

ER~9: 28 'i~,~.·'\;'·~~;~~":,~/ 0.32545197E 02'

VARIAVEl

• ~.i

. ;-... ,,,: "'"
, .'. .... . ' ..... ~.,. .',~

•. '. '.1 : ~~\: .:

" '

TESTE - T R-PA!~C!AL CO:::F - BETA
1.2336 ~ ' .. "0" '-''")70• '!: .",' .,,~

. "
',' . ,," . .,

..: , ..,

P.NT I -L.OG 1.1274
. .~

.•:-;, .

MEDIA DOS QUADRADOS:.:' .' TESTE - F

.~.'" 0.87155908::: 00:' '.,'
0.17688599E 01·-:'0~i5218239E'01
no 116"''''''''87[:''Ai' '.1' '.', - " '.

,I "'. '. t"-..JG. Lo-" V ' '. "~..~; '"..:.~..'

;::RRO DE SETA ANTI-LOG DE B
0.1840 1.071.5

'. '.
," . "



ANALIS~ DE REGRESSAO
VARIAVEL DE?ENJ~NTE
D.PAD~AO DOS RESIDUOS
ERRO PADRAO DA MED:A
COEF!C:ENTE - R
RQUA:)i~ADO
RQUADRADO AJUSTADO(G.L.>
t- P/iE:T:R,~R
1:- P/INSERIR
TOLERANC::A

YNT1
1. 0831
0. i 9713
0.2198
0.0483
0. (:;48:';

VAR!AVEL INSERIDA XNT

VAR IAVEL-' - COEF- B oERRO DE B

G. L. '.

ANT!-LOG

: ". . ~

• .' 1-. 'Ó: : -r

SOMA DOS QUADRADOS
.:: 1 ' 'o' '-: ,- 0. i 18560031:: 0 i

o 0,'1- ~" o' "'0>'0.16673889E 01
o-o 28, . : '. -: 0-.32849396E 02

" • '. _, .fM •

PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO JUNHO/S6
Termos Nominais

TESTE - T R-PARCIAL
• '.r 1'.1921 oi :_'.' 0.2198 -Ó,

1.1616

.. -' "
' .•.'",

....' .. '

MEDIA DOS QUADRADOS-
, o

COEi- - SETA
0.2198

TESTE
0.11856003E 01

0

o 0.16673889E:01 , o 0.14212399E 01

E~RO DE 3ETPI ANT!-LOG ::>::: 8

0.1844 -1.0694

F



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO OUTUBRO/86

Termos Reais

ANALISE D~ REGRESSAO
VAR!AV:L D~?END~NTE
~.PA~RAO DOS RESIDUOS
ERRO PA~RAO DA M:D:A
CO;::;:-::C:ENTE- R
R QUtD!~t-I;)O
~QUADRADO AJUSTADO(G.L.)

YTi
1.8695
0.3413
0.183i
0. 033~S
0.0335

.- ? /i~:::TIRA~
F ?/INSERIR
TOU:i~ANCIA

0.0500
0.03(~0
0. e'0'~i

VA!UAVEL INSER IDA __, -r X~ '.;~;:.>:.:'.::.' .
-e- ~ ~ ; •• j , r. '-:; ••••.••..•'.: '.•». : '.

VARIAVEL.:/,<CO~F. ~K'~~f~~r;t~~~RODE B TESTE - T~-;ARCIAL

XT . .. . .. ' ·-0.0880'··,.",:·;;'·L:···;·:-,'0.0893' -:-0.9856 .> -0.1831

, ,",'; ,,',",:;;;/'/:;!"~~~'~;;~iJ:,':;:-",,'i";)' ; ,'i "" '. ':;::;::' '( :;.:> ' i:"~""I
TERMO CONSTANTE ··'0 4670 ....!·' ',····:···ANTI-'·OG;· '/'" .',', ·1·C'9",,1········,·.i

, '".'~:,;j•"i;':,:;{;;r!~J::fi,i:ihi;~;',;:'""::::':,;,,:::{,-;:',,.~:?\L'.'",,'.~"~,::'i'~ ".':

-, ~NI~~4.S~ D,~_"VAI~ ~t~:~;;,~·P(::.~~~~{\~~;(t.?,:;:",'.: ....:~:!o:';.:; .>-;~<. : '" \:~.o, ':?' ~.~.~'. \ )~~:I:_:;';;<...: -,
OR :i:GEM ., ... 0.0. G. L'~' }o~~_.' .SO·M~' DOS:.aUADRADOS;' .. :~:;:-'MEDIA., DOS:.aUADRADOS ' "

" •• a , •.•• '".. :::;: ••;>'.-;>:,> '- .. + , ·."'i .' :: r 0: - " 0'° ° ".:' ,;"., .
/,,;:::DI A ., 1 - ':0>' :,:o''-;.·~. . 0 •46050520E 01' 0. 46050520E 0 i

1 0.33952i79E 01 0.33952i79E 0~
.' ", 0.97856247~02 0.34948664:::01

REG:\ESSAO
28

~INT I -LOG DE 8COEF - BET~I ER!<O DE BETA

0.1858 0.9~.57-0.1831

...... "

~.~.::...• ". : .

.~~.'. " .
TESTE

~-.

0.97~48716E 00



rNT

.•• r;·~,l~:>~~;;.·?·:··:~'~:r.~~'..y ..•.; ..
: T·ERMO·:CONSTAt~át·,'. ',., ;'~ ':'.:' 0.5068

• -. .:' •• ~. • ~::. .Ó,» - •.• J ••. !'\

> '; '\ l<,: ,:~.; "::., _ '~". ", .>:~ •.•••: '.',., • ,.'

\':';, .• .: ~~ '.,.," :'.: 'o._I~ .':" •• ;",:' '::.~:;

c .: -' o'. ~ .' ,.... _ • • • ' -.J

ANALIét~D2'VARIANC~ .,
" :.. I. - , ' " " '.,' . ,'.. ~ .:- : ~::':~'.~':~.:" ~.:

O~!GE~'.':..:.,,:,.,:"., .,:. '<'G~L~':. .':··SOMA DOS QUADRADO'SI
M~DIK"·"·:/··~L··:';·:~·:·.';'.:'"':" . :':,'(.' .' .:
REGRESSAO"', " . ',i···' ~..
ERRQ.:'" ...: ..:'.'. ,,' ",' .. 28 '

ANALISE DE ~EGRESSAO
VAR:AVEL D~P~NDENTE
J.PADRAO DOS RESIDUoS
ER~O PA?RAO DA MEDIA
CO!::FICIENTE - R
i~QUA!J;~ AJO
~QUADRADO AJUSTADo(G.L.)

p /l~:~T::i~I~R
.- i'/INSER:~~
TO:_Eí~ANC::A

f-'
o
o VARIAVEL INSERIDA XNT

" . -.
VARIAVEL

1.8683
0.34ii
0.1875
0.0:3:,5 !.
0.(,)351

0. 0:S0~?
0.0300
0.000i

:::RRoDE B
. . .~

0.0892,

PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO OUTUBRO/S6
termos Nominais

TESTE - T R-?A!~CIAL COE F - 8:::TA
~ • r- . ... ~ ;" : f .. .''<. -: ,.-1 .0098.

•• -.. -.,.' • .- ," • I •

;.:-0 .18~5·;

. : ANTI-LOG' ·1.6600 .
"0

. -, .~"" '"' ..' '. ;.
_ oi' J ~. .". :. ~

. {. .' .
" . \ " ." o"... . ~

~MED!A' DOS QUADRADOS .... ,
"

TESTE .; F'·
..•.. s .

". . " '.
" 0.5543~i85E 0!. .\ 0.5543i185!::01";,;· . =, ' '. ,

0.3r:;c;940?C;E 0~ ':, '"J 0 '3""""940~t::'E'01'" 0 "0197~04E 01' o,'
-- -- ,. , •. - .' :", l"\'\~- • "J~ ; ,-...J.. ".i... _• L ~ •• _

.: 0. 97735870E 02 :'J .. '":;~." }f,:;:0. ~:4,~~?6.72E.:0~:·.\·,,:<. ';:. _. -s.. o' ,""" -, o

E~RO DE BETA
..' ',.'0.1856

.. ~..!

-

cc
C
rnc::::;,
F"T'1
r-"\
;::;
rn

ANTI-LOG D?i
0.9i3E:



ANALISE DE REG~ESSAO.
VA~:AVEL'DEPENDENTE
D.PADRAO DOS RESIDUOS
ERRO PADRAO DA M~D:A
COEFICIENTE - R
RQUI~)RAJO
RQUADRADO AJUSTADO(G.L.)
F ::>/:~:::TF~A;=<
F ?/INSERIR
TOLERANC:A

VARIAVEL INSERIDA XT

VARIAVEL

PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO DEZEMBRO/86

Termos Reais

YT2
1.7170
o .3i3!,5
0.2282
0.0'::;2:
0.(~:::2i

0.0!S00
0.0300
0.0001

COEF - B E~RO DE B R-P~i:~CIAL
XT '

','

'TERMO CONSTANTE" :.: '0~'7731

ANALISE DE VAR!ANCA ' ... ' ~'. '.' .'.~

ORIGEM

TESTE - T
-1.2400

, .
-0.2282"

ANTI-LOG 2.1665

.. ','

G ~L • .", ' SOMA DOS QUADRADOS
, , ,

MEDIA DOS QUADRADOS
."). . ;. \

'REGRESSAO'
EF~RO

1· .;·.>::'·~0.14128140::02 '
." 1'" '" ,0.453340i5E 01

28 "o" ,,"0.82549942E,02,'.'
!, -'

0.14128140E02
0.45334015E 01o'0.i5376778E 01
0.294821~6E'01~

COEi="- BETA
-0.2282

TESTE - F

ER~O DE !3;::TA I~NTI-'LOG D;?: 8

0.1840



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
OURO DEZEMBRO/86

Termos Nominais
~NAL:SE DE REG~ESSAO
VA~:AVEL DEPENDENTE
J.?AD~AO DOS RES:DUOS
ER~O PAJRAO DA MED:A
COEFIC:i:::NTE - :~

YNT2
1.7~35
0.3:28
0.233()
0. ';;54,:::;:
0. 054~3~QUAD~ADO A~USTADO(G.L.)

- p /aET}:H"~I:~
.:- ?/INSER IR
TO:.:.E!~ANC:A

, ~. <~5(~0
0.0300
0.000:'

f-'o VARIAVEL INSER!DA XNT'
ro

" ,'.'.. .

TESTE -,T' , R-PARCIAL
, .

. .., .

-1.2680 :':,-:_~-:-0.2330
,- "

ANTI·-L.OG .2.2546
, '

" l ". :: ...
":,, . . :'~'..., ,

-..: .

~.' .
DOS QUADRADOS MEDIA DOS QUADRADOS

","i<" ~. C::-74~741::'- 0/'......;\~.\:r•• J......J .&. .J~ __

",'::i' 'J '. 0. 47209625E 0 i
0.82213120E 02

COEF - 3ETA
.-0.2330

0'0.. ,

TESTE - F
, .. ' . 0.1574i745E 02

o .Ai209625E'01~ .: ,-0'.16078568E '01
0.29361830E 01 '

ERRO DE BETA
0.1838 0.9014



.~ , , '., .. ..•• . . ' ~

XT<{ {~iá>tj~'t"]f6{./..:" :.' 0,:,2;5; ...
:. i:ERMO 'cci~isTANTE ';~':"/....',,::;.::,'" 0:~4055 . - ..::,:'~'.':.";.: ANTI-l.OG

'l, .: . ". .. .;~.>..':'. ..'.:'.:.,.~,:.,~'('J ,;.':::";:' " :/.
.~),: ;,~.',:.,'i·::: '),~·i6'·-,~;.:r:·::.·~.::'::.'/':~:'::«:~>~'". <'., c. ; .

'I!:\NALISE:. DE. VAR IAN.CA "".-.::;,".>'..-.'.:":
~ ~ :.~ ~.~.. ~ _'.,:,' ' .. ·'·i'. :'. '.,. ,-: .. ;,.:.~:". "':..

• -' •• ,~. ;~ ';' ". .: •. -t • • • I' ". : ~ ..ORIGEM ..,':.<>, .. :,'. ·G~L~·. SOMA .DOS .QUADRADOS

'~·~DI'AI<:.>~::·:::~.:").~-·~~··;.:':?·.::i>:·...._.:~.:.::.~ . 0.13~3~~77E. 02
REGRESSAb<:·~··I;·:· :..'j:-' " ':f""-::':':,"~'·· (.).48035156E· 02
ERRO'. '"<''' -:':~\:>:..:.;,':> ::.:27:' ,., ;.~:.<'.:' .0. 833410i6E 03

ANALISE DE REG~~SSAO
VARl~VEL DEPENDENTE
b.PADRAO DOS RESIDUOS
ERRO PADRAO DA MEDZA
COEFICIENTE - R
RQUt-.!)R AJO
RQUADRADO AJUSTADO(G.L.)

YT~
5.55~8
1.(?3~7
0.2334
0.02·545
0.0545

F P/RET:::RAR
F' P/!~SERIR
TOLERANC:A

e. 050'~
0. 03(~0
0.000~

f-'

o
w

VARIAVEL INSERIDA XT
'-- --':f"r'" .:' .~ .:. ",' . " . .:' ~ ...V(!'IRIAVEL·:,.·. ,,~,COEF ,.:.9:',' ERRO DE B

PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ JULHO/86
Termos Reais

TESTE - T R'-'PA~C!AL
1..2474

1.5001

MEDIA DOS QUADRADOS
0.13536777E02·
0.48025i56E 02
·0.30867050E 02

co:::? - BETA
o 2334

'. • '. i.... "

..' •.

; .

"TESTE F

0.15561943E 01

ER1~O D!:: Si::TA

0.1871 ,1.4285



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ JULHO/86

Termos Nominais
ANAL!SE DE RZGRESSAO
VARIAVEL D~PEND~NTE
D.PADRAO DOS RESIDUOS
ERRO PA~RAO DA MEO:A

. COEFICIENTE -'.!~
RQUA::'/RADO
RQUADRADO AJUSTADO(G.L.)

ntr: " 5
t:" ""<::"4~/"'; • ..J,.J .•.

1.e<~!.4
0.2325
0.12'540
0.0540

F ,P/IE:';':I~A::':
.- !;)/INSE:~!R
TOLE~ANC~:A

0.0'.500
0.0300
0.0001

VARIAVEL I~SERIDA XNT
• .'~.. •. - •• • •• •• :_', -; - ,'< ..."

.:; .

VARIAVEL. , COEF ~ -s ERRO DE 8 TESTE - T R-PARCIAL
: '. ,,'

~NT:~T'~";,..;':1;~;~i;;lfr~1{;I;;;[;;,f" ,0~2;5.; ..;;?:". 1.2420

'. TERMO;·tONSTANTE;'··~~.··i:.::,>.~< 0.4413 ANTI-LOG "

i:~:sr~,~}idI;)~~:;~';':'6:,~:g,. ."-. ".;.é.'

, .:.. :,'-"';' .:. ":. ' ':.., ',. . . ... ,·~~:-.'·:·i::.;';:~..:>-<~::
. OIUGEM':' :. '. .. ~.<" ··:\::·(r.L·~ , ,·SOMA DOS QUADRADOS '. . MEDIA DOS QUAi)RADOS

~:ME~_ÍAtf.~~:~;-.:~;~.,.::':>~;;'-\'{-,~:::~-:'.'~}'': ~';. 0'.149327 64E:'e;2-.··.: 0.149327 64E
REGRESSAO·····; -.'0'. '1""1" .. . . 0.47587646E 02·:;'.·,:.'·0.47587646E

:~FH~O-.~~\-' : ,: :~~:..'.:..:~~:V"27': ,:.' ~ ': '.-;~~.:.' 0. 832.90967E ..~3- .:....

1.5547

COEF - BETA

0.2325.'."

.. ·~'l.6i-"f..

./ TESTE

0-'/ .
0~ . 0.1~426235E 01

0.3084851!E 02 .
" ~..' ,

0.'1872 1.4260

.. ,'
••• J

'i.



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ SETEMBRO/86

Termos Reais
ANALISE DE REGRESSAO
VARIAVEL DEPENJENTE
D.PADRAO DOS RESIDUOS
ERRO PADRAO DA M~D:A
COEFICIENTE - R
R QUI~::>RAJO
RGUADRADO AJUSTADO(G.L.)

rTi
2~9639
0.5411
0.2256
0.0507'

·0.0509
.- p /RETIRA:~
,- P/INSERI,J~
TOLE~ANC:A

e , 0S0(~
0. (~300
0.0001

•.....
o
U1 VARIAVEL INSERIDA . XT .'. -_.::.- .. ~ - .-.......... -

" " "
.'.. ~.... , .

VARIAVEL ".~" o;: i"COEF -"·8 =:': ERRO DE B,
&';;' '; ';-." . '0'- o.,

t,", \

'::/',-;

.'.
-"" '.

j .: ", .' ANTI-L'OG'
" . .'"

•••• ::. '. J •••••

• -;" ~I c " .:':' •• ~ •• -1.

ANAL.rSE D!~; VAR I ANCA ~ .' "'. ,',.-::'.~,. .-:'.:<," ....
- • •• -. •• ".. ':'~., - •••. ~'.. ''o • ~ • 0_ ••••• ~~. .,' • 'o,' ~, ':'.' .; . :'':~_",''-<~~'~':~~" .~.. .J;'.~, " '. '~.""'" :'~. .' 'ho: "_. ~ _. l._ :

.ORIGEM . '::'.~~.,~::!:':(.:.; :'G'~L~"·<.:SOMA"DOS QUADRADOS·· . MEDIA DOS QUADRADOS
; ';'.' /,:. :'.:' \~{~~ :r~';:'..S:~:'X:~:..;/. ~<:. »~~.}.: . . c' .:

, M:::DI A "0 "':,(' ';'-;",: .• ; :;; .•• ; .; 1 ,:, ".... ;~':., ;;, '0. 10904969E 02.
\REGR ESSAO-.;-y~~~t,,;:.~~',;:t.. :':·:.:·f ."',>?,'·<':'-;:.'·0. 13186798E 02 :::'..:--~
:ERRO .,:J.:\:,.;: ,":. " '~8 "',' ;.;:':';':-L. 0 "'41:"9671:"0::-.' ";.Ó-"'::. ,':' 'Co: ,
~ t .:' o", ~ \;~.:~', : .•••: ; .~._. '. .>Ó, . .•. , .• ' ,:.;. -, .'~" • • c... ..J ~ _ ~0_, .': . l .•_:.' _

TESTE - T ;(-?ARCIAL
'.1 ~2252

" . ~
'.' 0.2256'.

" :.' "

• l,o{- " . "

0.4458

0. i0904$'69E' 02
0.i3i86798E 02

·0.87845535E 01

COEF ,•. BETA
0.2256

TESTE - F

0.150i1339E ~1

ERRO DE BETA ANT I -'LOG DE 8

~ .',". 0.1841 1.1955

. ,.'-'.

.~.:':.: .



PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ SETEMBRO/86
Termos Nominais

ANAL:SE DE REGRESSAO
VAR~AVE~ DEPENDENTE
D.PADRAO DOS RES!DJOS
ERRO PAJRAO DA MEO:A
COEFICIENTE .- R
i~QUAD~ A!)O
~QUADRA!)O AJUSTADO(G.L.)

Yi''':Ti
2.9628
0.5407'
0.2225
0.049:5
0.0495

- p /R:::TIRI~:~
F P/INSERIR
TO:_ERI~!\C;:A

e.0~500
0.030<:1
0.000:

VARIAVEL INSERIDA X~T

VAR !AVEL zÓ,

" "

', ;',.

< . ....
·COEF .- B .. :... . ERRO DE: B TESTE - T R-PARCIAL COEF - SETA ERRO DE BETA ·~NT!-LOG DE B

\ ~.'

-:i .2074·'., . :': .:
o .2225~,: 0.2225 ... ~. "'.c. 0.1842

4 ;•

:1.1923
..~"

.j .,' ~\. ,.
' ..:

... . .

ANTI-LOG ·0.4631

.•.. c , . ..
•~. A'

. .'.
0,- '" ,'O ••

TESTE - F·

0.14578943E 01
•••• o •••



G.l. SOM~I DOS QUADRADOS·
i 0.412976921:: 00.· .
i.

; .' 0.2ii54785E 02-,

28 0. 263!54i !50E 03

ASALISE DE RZGR~SSAO
VAR:AVE_ DEPENDENTE
D.?AD2AO DOS RESIJUOS
ERRO PADRAO DA.MED:A
CO:::;=-:: C:r ENTE - R
:~Qj,-;JR t-ao
QQUADRA00 AJUSTADO(G.L.)

YT3
3'~()67 '1'
0. !S60:
0.2726
0.074:]
0.0743
0. ,z''S eO

- 0. 03(~10
o . 'Z.0(~~

VA~!AVEL INSERIDA XT

v'A~:::AVEL . COEF - 8 ERRO or 8

X'"I 0.2197 0.1466

TERMD CONSTANTE
.': .

.".
. ':,'~0. 3050

.....

ANALISE DE VAR:ANCA
OR!GEM
MEDUi
REGRESSAO
ERRCI

PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ DEZEMBRO/86

termos Reais

TESTE _. T R·-i'ARCIAL.
0.2726

ANTI-LOG- .0.7372

MEDIA DOS QUADRADOS
_0.41297692::: 00

0.2ii54785E 02-
0.941220091:: 01 -

COEF - BETA
0.2726

-TESTE: - F

0.22475910E 01

0.í8if;



ANALISE DEREGRESSAO
VA1:AVEL OEPENDE~TE
}.?ADRAO DOS ~ES:DUOS
~RRO ?ADRAO DA. MEDIA
COEFIC:ENTE -:-R

)/:NSER:;~
TOL:::ix tiNe: A

f--'

o
ex> VAR!AVEL INSERIDA XNT

COEF- S .

0.2177.

-0.2656

ANA~!SE DE VAR!ANCA

i

'- .• ,-.
•:;'(j

PERÍODO PÓS-PLANO CRUZADO
CAFÉ DEZEMBRO/86

Termos Nominais

YNT3
3 ..06i9
e. ~5590
e , 2708
0.0734
{).0734

e , ~'~.500
().03()()

0.0001

.0.1462 . :_0· . .-.
. 1.4888 .0.2708

ANTI-LOG

SOMA DOS Q~ADRADOS MEJ:A ~os Q~A~~ADCS
0. :.9069856::: '00
0. 2(?-78()(?':2?~:: (:2

COEF :- \3ETA·

~0.2708

.. ',. , .•.. : :
.Ó, ;.

.:-
. ,

TESTE

ER~O DE BETA: .ANT:-LOG 0E 8
.. .

.0.1819. ".':'.-~-.. ,"



APÊNDICE: IV
TESTES ESTATltSTICOS

,PARA ALFA E BETA

l
Xi

...'-'

;., ·",,1



PÓS PLANOCRUZADO

A T I V O INTERVALOSDE CONFIANÇA
(nivel de significância a = 5%)

TESTE DE HIPÓTESE p/ a {Ho: a = °
(nivel de significância a = 5%) Hl: a,f O

TESTEDEHIPÓTESEP/e {Ho: e = °
(ANOVA) Hl: e ,f °

ouro jun/86

• Ouro agO/86*

YTl' S (& ) = 0,2010 a"'!-O,2917; 0,5315]
S (€ ) = 0,0560 e.•.[-0,0456; 0,1838]

YNTl,S (& ) = 0,2020 a'" [-0,2639; 0,5635]
S (13 ) = 0,0563 e.•.[~O,0482; O,1824J

t28 =1°,11991= 0,5965 (tc" = 2,048 Aceita-se Ho
0,2010 "

t28 =10,14981= 0,7416 < tc = 2,048 Aceita-se Ho
0,2020

1,5218239 < Fc = 4,20 Aceità-se Ha

1,4212399 < Fc = 4,20 Aceita-se Ho

• ouro out/86 YT3' S (â ) = 0,3497 c-+(~,2492; 1,1832] t28 =\0,4670/ = 1,3354 c tc = 2,048 Aceita-se Ho 0,97148716!Fc = 4,20 Aceita-se H
S (6 ) o= 0,0893 e.•. [0,2709; 0,0949] 0,3497

YNT3'S (â ) =0,3495 o+ [-0,2090; 1,2226] t28 =1°,50681 = 1,4501 <: tc = 2,048 Aceita-se Ho 1,0197201 { Fc.= 4,20 Aceita-se H
S (~ ) = 0,0892 e.•. [~,2728; 0,0926] 0,3495 o

• O~V ~~?/86 YT4, S (~ ) = 0,3212 a'" [0,1153; 1,4309] t28 =1°,77311 = 2,4069> tc = 2,048 Rejeita-se Bo 1,5376778 ~ Fc = 4,20 "Acei ta-se Ho
; (ã )i..> = Ü,úd2J 13'" r 0,2696; 0,0662] 0,3212

YNT4'S (â ) = 0,3206 a+ [0,1564; 1,4696 ] t28 =1°,813°1 = 2,5359 >- tc = 2,048 Rejeita-se Ho 1,6078568 L Fc = 4,20 Aceita-se Ha
s <li ) = 0,0818 e.•. f-O,2713; 0,0637] 0,3206

• café mai/86 *

• .café jul/86 YT6' s (â ) = 1,0554 n+ [-1,7602; 2,5712]
t27 10,40551 = 0,381\2 ç tc = 2,052 Aceí.ta-se Ho 1,5561943 < Fc = 4,21 Aceita-se Ho

s (li ) = 0,2859 13'" [~,2301; 0,9433] 1,0554

YNT6'S (â ) = 1,0551 a'>'[-1,7238; 2,6064) t27 =1°,44131 = 0,4183 ~tc = 2,052 Aceita-'-se Ho 1,5426235 <. Fc = 4,21 Aceita-se Ho
S(6) = 0,2857 13'" [-0,2314; 0,.9412J 0,0551

· café set/86 YT7, S (â ) = 0,5604 c+. [-1,9555; 0,3399) t28 to,8078 1 = 1,4415<. tc = 2,048 Aceita-se Ho 1,5011339 ( Fc = 4,20 Aceita-se Ha
S (â ) = 0,1457 13'" [~,1198; 0,4770] - 0,5604

YNT7'S (â ) = 0,5602 c+ [-1,9170; 0,3776)
t28 +°.7697

1 = 1,3740 < tc = 2,048 Aceita-se Ho 1,4578943 ( Fc = 4,20 Aceita-se Ho
S (S ) = 0,1456 13'" [-0,1223; 0,4741] 10,5602

• café dez/86 YT8, S (â ) = 0,5739 a+ [-0,4803; 0,8703) t28 to, 305°1 = 0,5315.:: tc = 2,048 Aceita-se Ho 2,2475910 <: Fc = "4,20 Aceita-se Ho
S ( ê) =0,1466 13'" t-O,0805; 0,519~1 0,5739

YNT8'S (á ) = 0,5728 á+ [-1,4387; O,907~ t28 tO,2656/ = 0,4637 c tc = 2,048·Aceita-se Ho 2,2164345 <. Fc = 4,20 Aceita-se Ha
S (ê ) = 0;1462 e+ [-0,0817; 0,5171] 0,5728

* - calculada pelo programa ut111zado.Regressao nao



APÊNDICE IV: TESTES ESTATÍSTICOS PARA a E e

PRÉ PLANOCRUZADO

A T I TESTE DE HIPÓTESE p/a
(nivel de significâricia a = 5%)

• ouro jun/86

• ouro ago/86

• ouro out/86

• ouro dez/86

• café mai/86

• café jul/86

• café set/86

• café dez/86

V O

YT7 S (&) = 1,0083
S (ê) = 0,2852

YNT7S ( ~) = 1,0089
S ( ê) = 0,2843

YT8 S (â) = 1,3577:
S (ê ) = 0,3841 I

YNT8S (â ) = 1,3616
S (B ) = 0,3836

INTERVALOSDE CONFIANÇA
(rri ve I de significâncial1 = 5%)

TESTEDEHIPÓTESEPIB {Ho: B = °
(ANOVA) Hl: B f. °

YTl S ( ~) = 0,4670
S ( ê) = 0, 1321

YNTloS( êi) = 0,4664
S ( ê) = 0,1314

YT2 S ( â) = 3,0517
S ( B) = 0,8633

YNT2S ( â) = 3,0560
S ( B) = 0,8610

YT3 S( &) = 0,6239
s t B) = O, 1765

YNT3S ( á) = 0,6256
S ( B) = 0,1762

YT4 S (ª) = 0,5713
S ( B) = 0,1616

YNT4S ( ~) = 0,5725
S ( e) = 0,1613

YT5 S ( â) = 1,0058
S ( i3) = 0,2836

YNT5S (~) = 1,0067
S ( ~ ) = 0,2836

YT6 S (~) = 1,0868
S ( e) = 0,3074

YNT6S ( â) = 1,0908
S ( B) =0,3073

a-+ [-1,4586; 0,4542]
B-+ [-0,5168; 0,024<il
a-+ [-1,0508; 0,8596J
B-+ [-0,5146; 0,0236)

a-+ [-3,6258; 8,8740J
e-+ [-2,1890; 1,3470J

a-+ [-3,2188; 9,2986]
e-+ [-2,1836; 1, 3430J

a-+ [-1,7844; 0,7710]
B-+ (-0,8617; 0,1387]

a-+ [-1,3812; 1,1812J
B-+ [-0,8601; 0,1383J

a+ [-1,2734; 1,0666]
e-+ [-0,7336; 0,07161

a-+ [-0,8676;1,4774)
B-+ [-0,7318; 0,0712]

a-+ [-0,2129; 3,9069J
B-+ [-0,1248; 1,0367]

[0,2008; 4,3242]
[-0,1248; 1,0367J

a-+ [0,5146; 4,96621
B-+ [-0,1647; 1,0945J

a-+ [0,9264; 5,3944]
B-+ (-0,1636; 1,0952 J

e+ [2,1371; 6,2671]
B-+ (-0,2622; 0,9060]

a+ [2,5610; 6,6934)
e-+ [-0,2593; 0,9049]

a-+[ 1,6543; 7,2155]
B-+ [-0,2686; 1,3046]

a-+( 2,0725; 7,6497J
e-+ [-0,2665; 1,3047]

t28 = [-~:~~~~I= 0;3423 < tc = 2,048 A~ita-Se 3,475627 « Fc = 4,20 Aceita-se Ho

t28 = .1 -0.,09561 = 0,2050 <tc = 2,048 Aceita-se 3,4924231(Fc = 4,20 Aceita~se Ho
0,4664 Ho

1
2,62411 =0,8599<t6 = 2,048 Aceita-se 0,23785776<Fc= 4,20 Aceita-se Ho

3,0517 Ho

I 3,03991 = 0,9947 <tc = 2,048 Aceita-se 0,23836589< Fc = 4,20 Aceita-se Ho
3,0560 Ho

t28 = I 0,50671. = 0,8121 <tc = 2,048 Aceita-se 8,0320253 » Fc = 4,20 Rejeita-se
0,6239 Ho Ho

I-O 10001
0:6256

= 0,1598 <tc = 2,048 Aceita-se 8,0222206 > Fc = 4,20 Rejeita-se

t28 = 1-0,10341 = 0,1810 <tc = 2,048 Aceita-se 6,2043247> Fc = 4,20 Rejeita-se
0,5713 . Ho Ho

t28 = I 0,30491 = 0,5326 <; tc = 2,048 Aceita-se 6;1979218:;>Fc = 4,20 Rejeita-se
0,5725 Ho Ho

t28 = 11,8470 \ = 1,8363 < tc = 2,048 Iejeita-re 2,5546942.( Fc = 4,20 Aceita-se Ho
1,0058 Ho

t28 = \2,2625) = 2,2474<:tc = 2,048 Iejeita-re 2,5833101< Fc = 4,20 Aceita-se Ho
1,0067 H6

i t28 = 1°2,74041 = 2,5491'> tc = 2,048
1,0868

~jeita-re 2,2863884 -c Fc = 4,20 Aceita-se Ho
Ho

t28 = 13,16041 '" ~,8973>-tc = 2,048 Iejeita-re 2,2975874 < Fc = 4,20 Aceita-se Ho
1,0908 H6

t28 = 14,20211 = 4,1675>tc = 2,048
1,0083

Iejeita-re 1,2738981c Fc = 4,20 Aceita-se Ho
H6

Iejeita-re 1,2886877 < Fc = 4,20 At:eita-se Ho
H6

14,6272 [ = 4,5864 >t = 2,048
1

-- c
1,0089

t28 =)4'4349/= 3,2665 >tc = 2,048 Rejeita-se Ho
1,3577

t28 =/4,86111= 3,5701 >tc = 2,048 Rejeita-se Ho
1,3616

1,8193302 < Fc = 4,20 Aceita-se Ho

1,8310843 < Fc = 4,20 Aceita-se Ho
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