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RESUMO 

 

 

O objetivo desta dissertação foi estimar a demanda de tratores agrícolas para 
o mercado brasileiro no triênio 2016-2018, utilizando-se para isto de técnicas de e-
conometria de séries temporais, neste caso, modelos univariados da classe ARIMA 
e SARIMA e ou multivariados SARIMAX. 

Justifica-se esta pesquisa quando se observa a indústria de máquinas agríco-
las no Brasil, dados os ciclos econômicos e outros fatores exógenos aos fundamen-
tos econômicos da demanda, onde esta enfrenta muitos desafios. Dentre estes, a 
estimação de demanda se destaca, pois exerce forte impacto, por exemplo, no pla-
nejamento e custo de produção de curto e médio prazo, níveis de inventários, na 
relação com fornecedores de materiais e de mão de obra local, e por conseqüência 
na geração de valor para o acionista. 

Durante a fase de revisão bibliográfica foram encontrados vários trabalhos ci-
entíficos que abordam o agronegócio e suas diversas áreas de atuação, porém, não 
foram encontrados trabalhos científicos publicados no Brasil que abordassem a pre-
visão da demanda de tratores agrícolas no Brasil, o que serviu de motivação para 
agregar conhecimento à academia e valor ao mercado através deste. 

Concluiu-se, após testes realizados com diversos modelos que estão dispos-
tos no texto e apêndices, que o modelo univariado SARIMA (15,1,1) (1,1,1) cumpriu 
as premissas estabelecidas nos objetivos específicos para escolha do modelo que 
melhor se ajusta aos dados, e foi escolhido então, como o modelo para estimação 
da demanda de tratores agrícolas no Brasil. Os resultados desta pesquisa apontam 
para uma demanda de tratores agrícolas no Brasil oscilando entre 46.000 e 49.000 
unidades ano entre os anos de 2016 e 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Economia, Séries Temporais, Box-Jenkins (1970), Econometria, 
Modelos Univariados e Multivariados, Estimação de Demanda, Demanda de Trato-
res Agrícolas. 
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ABSTRACT 

 

 

The aims of this work was forecast the demand for agricultural tractors in the 
Brazilian market during the triennium 2016-2018, using for this, techniques of time 
series econometrics, in this case, univariate models ARIMA and SARIMA and or mul-
tivariate models SARIMAX. 

Justified this research when holding the industry of agricultural machinery in 
Brazil, given the economic cycles and other external factors to the economic funda-
mentals of demand, where it faces many challenges. Among this, demand estimation 
stands out because exert a strong impact, for example, planning and cost of short 
and medium term production, inventory levels, in relation to hand materials and sup-
pliers of local labor and consequently in creating value to the shareholders. 

During literature review it was found several scientific papers address the 
agribusiness and its various areas, however, they were not found scientific papers 
published in Brazil that address the demand forecast of agricultural tractors in Brazil, 
which served as a motivation for add knowledge to the scientific world and value to 
the Brazilian market. 

It was concluded after testing with several models that are presented in the 
text and appendices, the model SARIMA (15, 1, 1) (1, 1, 1) fulfilled the assumptions 
set out in the specific objectives to choose the model that best fit itself to the data, 
and then was chosen as the model to forecast the demand for agricultural tractors in 
Brazil. 

These results point to a demand for agricultural tractors in Brazil oscillating be-
tween 46,000 and 49,000 units per year between the years 2016 and 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Economics, Time Series, Box-Jenkins (1970), Econometrics, Multivariate 
and Univariate Models, Forecast Demand, Agricultural Tractor Demand. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Contextualização e Justificativa 

 

 

Estima-se que a população mundial atingiu 7,3 bilhões de pessoas em mea-

dos de 2015 com perspectiva de alcançar 9,7 bilhões em 2050, segundo a Organi-

zação das Nações Unidas (ONU). Se somarmos neste contexto, o crescimento eco-

nômico de países populosos e em desenvolvimento, elevação na taxa de urbaniza-

ção mundial e crescimento da renda média mundial, o mundo precisará aumentar 

em 60% (base 2005-2007) sua produção agrícola até 2050 para suprir a demanda 

por grãos, proteína e fibras, segundo estimativas da Organização das Nações Uni-

das para Alimentação e Agricultura (FAO). 

Neste cenário, o Brasil destaca-se atualmente como um dos maiores países 

produtores e exportadores de commodities agrícolas do mundo, sendo também um 

dos países com maior disponibilidade de terras agricultáveis ainda não exploradas, 

totalizando 275.604 milhões de hectares (FAO). Sua produção de grãos foi estimada 

em 208 milhões de toneladas para a safra 2014/2015 em uma área plantada apro-

ximada de 57.8 milhões de hectares, de acordo com a Companhia Nacional de A-

bastecimento (CONAB). 

O agronegócio tem papel importante na economia nacional, de acordo com o 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada ESALQ/USP (CEPEA), em 

2013 o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio representou 22,54% do PIB bra-

sileiro, já com relação à geração de empregos, a Confederação Nacional da Agricul-

tura (CNA) estimou que em 2013 aproximadamente 37% dos empregos gerados no 

Brasil tinham como origem o Sistema Agroindustrial (SAG) brasileiro, ou seja, liga-

dos ao agronegócio. 

Outra importante contribuição do agronegócio para a economia do país é a 

geração de divisas cambiais, ou seja, saldo da balança comercial, que de acordo 

com as estatísticas do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (MAPA) 

em 2015 a balança comercial do agronegócio brasileiro gerou resultado líquido posi-

tivo de 75,1 bilhões de dólares americanos. Em um ano onde o saldo líquido da ba-
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lança comercial brasileira foi de apenas 2,2 bilhões de dólares americanos, pode-se 

ter uma noção da importância deste segmento para a política cambial, estabilização 

da moeda nacional e controle do processo inflacionário através dos impactos que o 

cambio exerce sobre a macro-economia. 

Os fatores de produção, terra, capital e trabalho, aplicados na agricultura bra-

sileira foram responsáveis em boa medida pelo seu importante papel no cenário e-

conômico nacional e do agronegócio mundial. (GASQUES et al. 2010) escreveram 

que de 1970 a 2006 o índice do produto cresceu 3,84% ao ano, onde se observar-

mos especificamente o intervalo entre 1995 a 2006, o crescimento do produto foi de 

3,14% ao ano. Com relação à taxa de crescimento da Produtividade Total dos Fato-

res (PTF), no período histórico de 1970 a 2006 esta foi estimada em 2,27%, e de 

2,31% no período de 1995 a 2006. 

(ALEM; PESSOA, 2005) escreveram que em relação às especificações técni-

cas, os bens de capital podem ser classificados como sob encomenda e seriados, e 

neste último estão às máquinas agrícolas.  

A indústria de máquinas agrícolas, dadas as perspectivas positivas do agro-

negócio brasileiro, tem potencial para ser bastante mais representativa para a indús-

tria nacional. Seu crescimento poder-se-á dar, por exemplo, através de choques e-

xógenos de demanda, advindos da expansão da área plantada, aumento da renda 

do produtor, quebra de paradigma tecnológico e ou pelo incremento no índice de 

mecanização agrícola do país. 

No Brasil, o índice de mecanização agrícola ainda é baixo, foi de 72,92 ha por 

trator em 2006, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IB-

GE), mostrando considerável avanço se comparado com o estimado por 

(NOGUEIRA, 2001) que foi de 116 ha por trator em 1998, porém ainda distante de 

países desenvolvidos e comparáveis em características geográficas, como por e-

xemplo, os Estados Unidos com 36 ha por trator e o Canadá com 61,30 ha por tra-

tor. 

O mercado de máquinas agrícolas no Brasil (tratores agrícolas de rodas e co-

lheitadeiras de grãos) evoluiu de 1,6 mil unidades vendidas em 1962, primeiro ano 

da série histórica, para expressivas 73,7 mil unidades em 2013, maior volume anual 

da série histórica conhecida, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes 

de Veículos Automotores (ANFAVEA). Porém, analisando os dados da série históri-

ca de faturamento de máquinas agrícolas da indústria para as concessionárias, ob-
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serva-se a ocorrência de alta volatilidade nos volumes de vendas, mesmo compa-

rando intervalos curtos de tempo, no caso ano a ano. Como exemplo, pode-se citar 

2004 versus 2005 onde se constatou um recuo de 43,9% no volume de vendas de 

máquinas agrícolas da indústria às concessionárias no Brasil (ANFAVEA). 

Neste representativo segmento da indústria nacional que tem alta relevância 

para a produtividade agrícola, com impactos diretos na segurança alimentar e na 

produção energética mundial, verificou-se pouca pesquisa científica que suportasse 

o tema relacionado à estimação da demanda de tratores agrícolas no Brasil a partir 

da utilização de modelos quantitativos, encontrando-se assim motivação para ajus-

tar, e através de seus resultados contribuírem, com informação à academia e ao 

mercado de máquinas agrícolas no Brasil. 

 

 

1.2. Problema de Pesquisa 

 

 

As incertezas no mercado de tratores agrícolas no Brasil causam problemas 

na indústria, seja no momento de realizar seu orçamento anual ou até desenvolver o 

planejamento estratégico de médio e longo prazo. 

Nas operações mais específicas da indústria, se observam reflexos em áreas 

estratégicas para o negócio, como por exemplo: Compras e programação de com-

ponentes junto aos fornecedores; plano de produção de produtos; alocação de mão-

de-obra; investimentos em novos produtos e demandas por novas fábricas. Todos 

estes impactando diretamente os resultados financeiros e econômicos dos negócios 

deste setor e afetando significativamente a geração de valor para o acionista. 

Além dos impactos negativos sobre o setor de máquinas agrícolas pode-se ci-

tar ainda no cenário econômico as externalidades negativas, que são os impactos 

socioeconômicos nas regiões onde estão localizadas as plantas industriais destes 

produtos, causando a escassez ou excesso de mão de obra, gerando disputa por 

este insumo em um momento onde o mercado está aquecido e demissões em mas-

sa quando o mercado está arrefecendo. Salienta-se que esta reação é em cadeia e 

atinge os setores de serviços, bem como indústrias e fornecedores correlatos a este 

segmento da indústria nacional. 



18 

 

Expostas nos parágrafos acima as incertezas e adversidades que impactam a 

indústria de máquinas agrícolas no Brasil, no tema relacionado à estimação de de-

manda, torna-se importante investigar: Quais variáveis econômico/financeiras impac-

tam a demanda de máquinas agrícolas? Os ajustes de modelos econométricos, vi-

sando à previsão, podem reduzir as incertezas relatadas na problemática desta pes-

quisa? A hipótese neste contexto é que o ajuste de modelos quantitativos ajude a 

reduzir as incertezas acima relatadas neste capítulo. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 

O objetivo geral desta dissertação será estimar a demanda de tratores agríco-

las no Brasil para o triênio 2016-2018, utilizando-se para este fim de técnicas de 

modelagem econométrica com modelos univariados e multivariados, respeitando os 

objetivos específicos, abaixo descritos. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

Os objetivos específicos são: 

a) Coletar e sistematizar amostra do faturamento mensal de tratores agrí-

colas divulgado pela ANFAVEA no intervalo entre janeiro de 1962 e dezembro de 

2014; 

b) coletar e sistematizar amostra das variáveis econômico/financeiras, a 

saber: Produto interno bruto brasileiro (PIB), taxa do sistema especial de liquidação 

e custódia (SELIC), área plantada de grãos e cana de açúcar (APLAN), índice de 

preços ao consumidor amplo (IPCA), valor bruto da produção agrícola no Brasil 

(VBP), taxa de conversão de câmbio em reais para dólares (DOLAR), crédito para 

investimento total no agronegócio (CITAM), preço das máquinas agrícolas (IPAMA), 

taxa de juros para financiamento de máquinas agrícolas (JUROS); 

c) aplicar testes de multicolinearidade e heteroscedasticidade nas variá-

veis explanatórias e eliminar do processo de modelagem as que apresentarem estas 

particularidades; 

d) através da aplicação do método StepWise (backward) nas variáveis 

que não apresentarem multicolinearidade e heteroscedasticidade, determinar quais 

variáveis explanatórias serão utilizadas no processo de modelagem econométrica; 
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e) aplicação da metodologia Box-Jenkins (1970) como processo padrão 

para a modelagem econométrica deste trabalho; 

f) testar modelos autorregressivo integrado e de média móvel (�����), e 

suas variações, com sazonalidade ������ e com sazonalidade e variáveis regres-

soras �������; 

g) estimar a demanda de tratores agrícolas no Brasil para o triênio 2016-

2018. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

As máquinas agrícolas, hoje conhecidas por seu design moderno, tecnologia 

embarcada e conseqüente produtividade, são resultados da evolução de uma indús-

tria que teve seu início na Inglaterra durante o século XVIII com os primeiros arados 

puxados a tração animal. 

Contudo, segundo (VIAN et al., 2014), até o século XVIII apenas instrumentos 

rudimentares fabricados de madeira e ferro eram utilizados na agricultura. Ainda de 

acordo com (VIAN et al., 2014) foram os Estados Unidos os pioneiros no uso de tra-

tores, grandes trilhadoras e “combines” (as colhedeiras movidas a vapor), e a partir 

daí os Estados Unidos assumiram papel principal no desenvolvimento tecnológico e 

na fabricação de máquinas agrícolas.  

Nos Estados Unidos, durante o século XIX, o desenvolvimento do setor de 

máquinas agrícolas passou por quatro estágios: Entre 1800 e 1830 denominou-se a 

era dos ferreiros; entre 1830 e 1860 o estágio da manufatura; o estágio das firmas e 

fábricas ocorreu entre 1860 e 1880; o quarto estágio entre 1890 e 1915 ficou conhe-

cido como estágio da corporação, conforme (BARICELO et al., 2015 apud - PUDUP, 

1987). 

O primeiro trator montado em série foi o da Ford, denominado Fordson, já no 

século XX (1917), e seu sucesso se deu pela redução de custo obtida através da 

evolução do processo industrial para montagem em série, abrindo assim caminho 

para a expansão da agricultura norte americana (FONSECA, 1990). Destaca-se 

também o Farmall, da International Harvester, que inovou ao aumentar a distância 

do eixo traseiro em relação ao solo, permitiu o ajuste da bitola do eixo dianteiro e um 

mecanismo que facilitava a elevação dos implementos (FONSECA, 1990). Em 1947, 

patenteado e desenvolvido por Ferguson, surge uma inovação tecnológica no trator, 

que foi o desenvolvimento do sistema de “três pontos” e controle remoto hidráulico 

na operação dos implementos (FONSECA, 1990). 

Ainda segundo a autora: 

Avanços tecnológicos conquistados ao longo do aprimoramento do padrão 
Fordson, por exemplo, foram mantidos nos projetos básicos do trator gené-
rico, o Farmall, assim como o Ferguson e estão presentes, até hoje, nos 
projetos dos tratores mais modernos. Na realidade, o padrão atual pode ser 
descrito como um somatório de avanços gradualmente incorporados no 
passado, condicionados pelas circunstancias em que é operado, no sistema 
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de uso, e sancionado pelo ambiente competitivo em que a tecnologia evoluir 
(FONSECA, 1990, p. 70). 

 

No Brasil, a produção nacional de máquinas agrícolas é bastante recente, seu 

início deu-se a partir de 1960, e um dos fatores que mais contribuíram para a forma-

ção da indústria de tratores agrícolas no Brasil foram o surgimento e a evolução da 

indústria automobilística e do seu setor de autopeças durante os anos 50 (NETO, 

1985). 

(BUSSAB, 1997), afirma que entre 1950 e 1960 as importações foram base 

para o abastecimento do mercado brasileiro de tratores agrícolas e que em 1958, 

com o sucesso dos planos nacionais automobilísticos e o forte interesse de empre-

sas estrangeiras e nacionais, criou-se um grupo para examinar as reais possibilida-

des de implantação da indústria de tratores agrícolas no Brasil. Por fim, afirma que o 

desejo destas empresas estrangeiras e nacionais, aliado às reivindicações de um 

setor agrícola que estava em forte expansão, bem como o pensamento vigente do 

governo de desenvolver uma base industrial brasileira, culminou na instalação do 

Plano Nacional da Indústria de Tratores em 1959. De acordo com (BARICELO et al., 

2015), o objetivo deste plano era nacionalizar a produção de tratores e estabelecer 

especificidades técnicas. 

Em recente publicação, (BARICELO et al., 2015), de maneira geral, concen-

trou-se em estudar a evolução da indústria de máquinas agrícolas de maneira a elu-

cidar a diferença evolutiva desta indústria no Brasil e nos Estados Unidos.  

Segundo este: 

Enquanto no caso norte-americano o setor se desenvolveu de forma mais 
autônoma, isto é, sem tanta interferência estatal, no caso brasileiro somente 
pôde-se pensar o desenvolvimento desta indústria levando em considera-
ção a intervenção estatal, tanto por meio de incentivos para a criação da in-
dústria quanto por meio do crédito subsidiado que fomentou as vendas 
(BARICELO et al., 2015, p. 10). 

 

Porém, pesquisas realizadas na literatura nacional que abordam o problema 

de pesquisa deste trabalho não encontraram pluralidade de trabalhos que permitis-

sem comparação direta entre seus resultados. Foi necessário ampliar as pesquisas 

ao cenário internacional para encontrar (BIONDI et al., 1998, tradução nossa) os 

quais estimaram através de um modelo econométrico a previsão da demanda de 

tratores agrícolas para os mercados da Itália, França e Estados Unidos. Também 

segundo os autores, a literatura disponível tratando sobre a previsão da demanda de 
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tratores é escassa, contendo alguns poucos trabalhos, que foram considerados pe-

los mesmos, como tendo resultados conflitantes (BIONDI et al., 1998, tradução 

nossa). 

O objetivo do trabalho foi estimar a demanda de tratores para a Itália, França 

e Estados Unidos, a partir do ajuste de modelos univariados simples (�����) e mul-

tivariados. 

Com relação aos modelos univariados e multivariados, os autores afirmam 

que os modelos univariados são auto-regressivos integrados de média móvel 

(�����), enquanto os multivariados são os de regressão dinâmica como uma fun-

ção de variáveis explanatórias tais como valor agregado, preço de tratores, número 

de tratores em estoque e a demanda de tratores nos anos anteriores (BIONDI et al., 

1998, tradução nossa). 

Enquanto modelos univariados permitem apenas a previsão, os modelos mul-

tivariados evoluem neste contexto permitindo a construção de cenários (BIONDI et 

al., 1998, tradução nossa). 

Ainda de acordo com os autores, não é pouca a crítica aos modelos econo-

métricos mais complexos, pois a literatura aponta que muitas vezes eles são tão 

confiáveis quanto os mais simples (BIONDI et al., 1998, tradução nossa). 

Ao extrapolar o universo da indústria de máquinas agrícolas para a automobi-

lística nacional, encontram-se pesquisas mais relacionadas ao objetivo de estimação 

de demanda a partir da utilização de modelos estatísticos aliados ao emprego de 

técnicas de econometria. 

(BRUSAFERRO, 2006) buscou prever o mercado automotivo brasileiro atra-

vés da utilização de modelos matemáticos de inteligência artificial e redes neurais. 

A fim de entender melhor tal comportamento o trabalho se propôs à: i) Estu-

dar um modelo de série temporal adequado ao mercado; ii) criar um modelo de 

transferência com as variáveis que influenciam o mercado; iii) utilizar modelos de 

inteligência artificial de lógica nebulosa (fuzzy); iv) comparar os diversos modelos e 

seus erros e v) Fazer previsões do mercado até 2010. 

Como uma de suas conclusões o autor afirmou que: 

Com a amostra de 48 pontos e, o melhor modelo, baseado na menor soma 
do quadrado dos erros, foi o neuro-fuzzy como se esperava, devido à boa 
aderência deste tipo de modelo quando a amostra é suficientemente gran-
de. O uso de somente dois dados passados para a previsão empobreceu 
um pouco a análise, porém a utilização de mais dados passados invalidaria 
o modelo. Teríamos uma relação “tamanho da amostra / parâmetros fuzzy” 
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menor que dois e poderíamos caracterizar sobre ajuste “over-fitting” 
(BRUSAFERRO, 2006, p. 101). 

 
(DAVIES JUNIOR, 2011) buscou utilizar modelos econométricos para estimar 

a demanda automotiva brasileira de longo prazo e neste contexto sua a pesquisa 

focou na identificação do melhor modelo econométrico univariado para previsão da 

demanda automotiva brasileira de longo prazo, cinco anos. O autor ainda explica 

que foram testados os métodos Autorregressivo, Estrutural e Mudança de Regime 

(Markov-switching) para a série de vendas mensais no período de 1970 a 2010 de 

automóveis, veículos comerciais leves e totais (automóveis e comerciais leves). 

Em trabalhos acadêmicos de contextos associados aos objetivos propostos 

neste trabalho, e que serviram para orientação racional de estruturação das idéias e 

fundamentação literária base, buscou-se uma compreensão geral de sentido amplo 

de temas que poderiam afetar de alguma maneira a demanda de máquinas agríco-

las no Brasil, ou seja, temas que relacionam às variáveis explanatórias com a indús-

tria de máquinas agrícolas. 

Neste sentido, o índice de mecanização agrícola do Brasil foi estimado con-

forme segue: 

[...] A mecanização na agricultura, medida pela razão entre a área cultivada 
e a quantidade de tratores de rodas, evoluiu de 410 ha/trator em 1960 para 
um pico em 1985 (90), chegando a 116 em 1998. Em comparação com paí-
ses desenvolvidos, o índice de 1998 ainda está longe do registrado no Ca-
nadá (61,3) e Estados Unidos (36,5). Em países europeus esse índice é a-
inda mais expressivo, como na França (13,9) e Reino Unido (12,2), ainda 
que esses dados possam indicar um excesso de mecanização, fruto das po-
líticas de manutenção de renda e subsídios para produtores (NOGUEIRA, 
2001, p. 81). 

 

Ainda (NOGUEIRA, 2001), buscou uma visão prospectiva da mecanização na 

agricultura brasileira ao correlacionar a frota de tratores em uso com o desenvolvi-

mento econômico, produção de cereais e demografia de 136 países. As variáveis 

utilizadas por este foram à quantidade de tratores em uso, renda per capta, produto 

interno bruto (PIB), área total colhida de cereais, produção total de cereais, popula-

ção urbana, população rural, e população economicamente ativa. Os resultados des-

ta pesquisa apontaram correlação positiva entre a frota de tratores em uso e as vari-

áveis PIB, renda per capta, produção e área colhida de cereais e população urbana, 

com coeficientes de correlação variando entre 0,48 e 0,77 e baixa correlação com 

população rural. Ainda em resultado obtido com modelo de regressão linear múltipla 

utilizando as variáveis PIB e área colhida de cereais que apresentaram coeficiente 



25 

 

de correlação múltipla de 0,783 em relação a variável dependente, pôde-se identifi-

car forte dependência do desenvolvimento econômico como fator associado à me-

canização da agricultura dos países.  

A estrutura e concentração de mercado na indústria de máquinas agrícolas no 

Brasil foram abordadas no trabalho de (NETO, 1985), quem analisou em caráter ex-

ploratório a indústria de máquinas agrícolas no Brasil, seu progresso técnico e a es-

trutura de mercado até a época de sua publicação, e mais recentemente, 

(BRAGAGNOLO et al., 2010), quem estimou os índices de razão de concentração 

de mercado de tratores (CR4) e o Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI), bem como 

as elasticidades-preço da demanda própria e cruzada.  

Em pesquisa correlata, abordando concentração de mercado, concluiu-se 

que: 

Os resultados obtidos demonstram que o índice de concentração CR4 para 
o mercado de tratores diminui de 0,96 em 2001 e 2003 para 0,95 em 2005. 
Dentre as empresas do setor de tratores, a AGCO é a que possuiu a maior 
parcela de mercado e também a única que teve essa parcela aumentada 
nos anos analisados. Quanto ao índice HHI para os tratores em 2001 e 
2003 foi de 0,28, aumentado para 0,31 em 2005, indicando que houve uma 
maior desigualdade entre as empresas (PITELLI et al., 2007, p. 1). 

 

Com relação à estrutura de mercado e Organização Industrial (OI) 

(BRAGAGNOLO et al., 2010), (PITELLI et al., 2007) e (SILVA, 2015) afirmam que se 

configura hoje um oligopólio formado por multinacionais com fábricas no Brasil e em 

vários outros países, destacando-se: AGCO, detentora das marcas Massey Fergu-

son e Valtra; CNH, detentora das marcas Case e New Holland e a John Deere. Co-

mo caracterização de oligopólio, este mesmo autor afirma: 

O estudo do oligopólio caracteriza-se como o estudo das estruturas de mer-
cado com aspectos que se afastam daqueles presentes em concorrência 
perfeita; estruturas em que as firmas perdem sua qualidade de “firma ato-
mística”, transformando-se em grandes empresas ou grupos que possuem 
relativo controle sobre os preços; estruturas em que é possível a existência 
de barreiras à entrada e à saída de novos concorrentes e diferenciação de 
produtos; estruturas tais que os próprios grupos industriais podem transfor-
mar, moldando-as conforme seus interesses e suas estratégias Competiti-
vas (PEIXOTO, 2015, p. 22). 

 

A relação entre disponibilidade de crédito agrícola e a demanda de máquinas 

agrícolas no Brasil foi pesquisada no trabalho de (BARICELO; BACHA, 2013), onde 

se objetivou identificar os impactos das políticas de crédito agrícola sobre a deman-

da de máquinas agrícolas no período entre 1995 e 2010, utilizando como variáveis 

explanatórias a área plantada, crédito agrícola e preço do produto. Ainda segundo 
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os resultados obtidos nas estimações estatísticas e de econometria (BARICELO; 

BACHA, 2013), afirmam que o coeficiente associado ao preço teve sinal negativo 

esperado; o coeficiente associado à área plantada foi positivo e esperado com signi-

ficância de 5% e 10%. Porém o coeficiente associado ao crédito, mesmo a 10% de 

significância não foi estatisticamente comprovado. 

A análise gráfica mostra relação direta expositiva entre a demanda de má-
quinas e a área agrícola e relação inversa entre essa demanda e os preços. 
No entanto, não há relação linear em um único sentido entre a demanda de 
máquinas agrícolas e o crédito rural. Esses mesmos resultados são obtidos 
na análise econométrica, em que os coeficientes associados às variáveis 
explicativas preço e área têm os sinais esperados e são estatisticamente 
significativos, mas o coeficiente associado ao crédito não é estatisticamente 
significativo (BARICELO; BACHA, 2013, p. 82). 

 

Porém, (PONTES, 2004), em uma pesquisa exploratória especificamente rea-

lizada com a rede de concessionários AGCO e Banco AGCO somado a dados seto-

riais, afirmou ser possível inferir que os recursos do Programa de Modernização da 

Frota de Tratores Agrícolas, Implementos Associados e Colheitadeiras (MODER-

FROTA) influenciaram diretamente as vendas de tratores, pois segundo suas esti-

mativas o coeficiente de correlação entre as variações percentuais dos desembolsos 

do MODERFROTA e as vendas internas de tratores foram estimados em 2002 em: 

R² 0,99842. 

Com relação ao objetivo do Programa MODERFROTA, o autor afirma que: 

O objetivo do Programa MODERFROTA era financiar os produtores rurais 
(pessoas físicas ou jurídicas) e suas cooperativas, na aquisição, isolada ou 
não, de tratores agrícolas e implementos associados, colheitadeiras e equi-
pamentos para preparo, secagem e beneficiamento de café, nos termos da 
Resolução n. 2.699 de 24/02/2000 do BACEN (BANCO CENTRAL DO 
BRASIL, 2000) e normatizado através da Carta-Circular n. 04/2000 de 
03.03.2000 do BNDES (PONTES, 2004, p. 51). 

 

Dada a escassez de trabalhos que utilizam modelos econométricos para es-

timação da demanda de máquinas agrícolas no Brasil, este trabalho espera não so-

mente agregar inéditas informações à literatura disponível no Brasil, mas servir de 

alicerce para pesquisas futuras que poderão colaborar não só com a academia (no 

sentido de aprofundar o conhecimento neste tema específico), mas também com o 

mercado e a sociedade ao reduzir incertezas e externalidades negativas inerentes 

às fortes oscilações de demanda identificadas historicamente no mercado de máqui-

nas agrícolas no Brasil. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Realizar-se-á o embasamento teórico deste trabalho, utilizando-se pesquisas 

e aplicando metodologias geradas a partir de conhecimentos que foram desenvolvi-

dos no campo da microeconomia. 

 

 

4.1. Microeconomia 

 

 

De forma geral, o comportamento das unidades microeconômicas individuais 

é tratado pela microeconomia, tais como, consumidores, trabalhadores, investidores, 

proprietários de terras e empresas (PINDYCK, 2010). 

Este autor, quando introduz microeconomia em seu livro, afirma: 

A microeconomia trata, em grande parte, de limites – da renda limitada que 
os consumidores podem gastar em bens e serviços, de orçamentos e tecno-
logias limitadas que as empresas podem empregar para produzir bens, do 
número limitado de horas que os trabalhadores podem dedicar ao trabalho 
ou ao lazer (PINDYCK, 2010, p. 4). 

 

Dentro da microeconomia, onde também são abordados os conceitos de ofer-

ta e demanda, tem-se como ponto de interesse para este trabalho a curva de de-

manda, no sentido de realizar a estimação de demanda por um bem de capital es-

pecífico, neste caso, tratores agrícolas. 

Em sentido amplo, entende-se como conceito para curva de demanda a rela-

ção entre a quantidade de um bem que os consumidores desejam adquirir e o preço 

dele (PINDYCK, 2010). 

(PINDYCK, 2010) estimou uma equação genérica da demanda para um de-

terminado bem: 

�� = ��	(�) 
Onde �� é a quantidade demanda de um determinado bem e � é o preço 

deste mesmo determinado bem. 

A demanda por bens de capital no Brasil foi teoricamente abordada, em e-

xemplo, como segue: 
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A demanda por bens de capital por parte das diversas atividades econômi-
cas do país destina-se a dois tipos de fins: expansão de atividades e substi-
tuição de equipamentos e instalações deterioradas pelo uso ou tornados 
tecnicamente obsoletos. Enquanto a demanda de reposição das diversas a-
tividades econômicas depende, principalmente, do comportamento recente 
e presente da demanda pelos bens ou serviços produzidos por estas ativi-
dades e da idade do estoque de capital, a demanda de equipamentos para 
expansão da produção depende, fundamentalmente, de expectativas da 
demanda futura (DO LAGO et al., 1979, p. 211). 

 

O comportamento de compra/investimento do consumidor sofre normalmente, 

influência de fatores econômico, financeiro e outros que nem sempre podem ser 

quantificados. No caso do Brasil, a decisão de investimento em bens de capital tam-

bém pode ser impactada por fatores ligados a expectativas sobre economia, política 

e demanda futura. 

De maneira mais abrangente, considerando variáveis que podem ser quantifi-

cadas, estima-se que a demanda por tratores agrícolas no Brasil, seja função de al-

gumas variáveis econômico/financeiras, tais como: Produto interno bruto brasileiro 

(PIB), taxa do sistema especial de liquidação e custódia (SELIC), área plantada de 

grãos e cana de açúcar (APLAN), índice de preços ao consumidor amplo (IPCA), 

valor bruto da produção agrícola no Brasil (VBP), taxa de conversão de câmbio em 

reais para dólares (DOLAR), crédito para investimento total no agronegócio (CITAM), 

preço das máquinas agrícolas (IPAMA), taxa de juros para financiamento de máqui-

nas agrícolas (JUROS). 

Logo, estima-se uma função de demanda de tratores agrícolas no Brasil como 

sendo: 

FTRAT = ⨏(PIB, SELIC, APLAN, IPCA, VBP, DOLAR, CITAM, IPAMA, JUROS),	

onde, tenta-se explicar a demanda de tratores agrícolas no Brasil como sendo fun-

ção de variáveis econômico e financeiras relacionadas com a macro e micro econo-

mia nacional e ao agronegócio. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia aplicada neste trabalho seguirá os seguintes procedimentos: a) 

Realizar a coleta, em fonte secundária, das amostras da variável dependente e das 

variáveis explanatórias/regressoras; b) testar as variáveis explanatórias/regressoras 

quanto à presença de multicolinearidade e heteroscedasticidade; c) aplicar o método 

de seleção de variáveis regressoras StepWise (backward); d) utilizar a metodologia 

Box-Jenkins (1970) para a identificação e escolha de modelos; e) estimar a deman-

da de tratores agrícolas no triênio 2016-2018 para o Brasil, através da utilização de 

modelos univariados da classe ARIMA (3, 4, 5), e suas variáveis SARIMA 

(3, 4, 5)(�, �, �) e SARIMAX (3, 4, 5)(�, �, �), utilizando-se o software estatístico R. 

 

 

5.1. Séries Temporais 

 

 

Uma série temporal pode ser entendida como o conjunto de observações or-

denadas no tempo, e pode-se citar como exemplo destas: (i) valores diários de polu-

ição na cidade de São Paulo; (ii) índices diários da Bolsa de Valores de São Paulo; 

(vi) registros de marés no porto de Santos. As séries temporais podem ser discretas 

e continuas. Nos exemplos (i) e (ii) têm-se séries temporais discretas, enquanto no 

(vi) tem-se séries temporais contínuas (MORETTIN, 2004). 

“... Muitas vezes, uma série temporal discreta é obtida através da amostra-
gem de uma série temporal contínua em intervalos de tempos iguais, assim, 
para analisar a série (vi) será necessário amostrá-la (em intervalos de tem-
po de uma hora, por exemplo), convertendo a série contínua, observada no 
intervalo, digamos, em uma série discreta com N pontos, onde 6 = 7

89...” 
(MORETTIN, 2004, p. 1). 

 

Com relação às utilidades das séries temporais, tem-se basicamente como 

objetivo, construir modelos para as mesmas com propósitos determinados. Os mo-

delos utilizados para descrever as séries temporais são processos estocásticos, isto 

é, processos controlados por leis de probabilidades. Porém, faz-se necessário incluir 

suposições simplificadoras que nos conduza a analisar determinadas classes de 
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processos estocásticos, por exemplo, processos estacionários ou não-estacionários. 

(MORETTIN, 2004). 

Definindo-se processo estocástico: Seja : um conjunto arbitrário, um proces-

so estocástico é uma família ; = 	 {;(=), = ∈ :}, tal que, para cada =	 ∈ :, ;(=) é uma 

variável aleatória (MORETTIN, 2004). 

Definindo-se processo estacionário: Um processo (;) é estacionário se ele se 

desenvolve no tempo de modo que a escolha de uma origem dos tempos não é im-

portante. Em outras palavras, as características de ;	(= + :), para todo 	:, são as 

mesmas de ;	(=) (MORETTIN, 2004). 

A decomposição de uma série temporal fora especificada da seguinte forma e 

descrição: a) Tendência; b) sazonalidade e c) componente irregular/aleatório. Onde 

a tendência representa o comportamento de longo prazo da série, a sazonalidade os 

movimentos regulares da série temporal e o componente irregular aleatório é o ter-

mo estocástico que representa o objetivo de todo econometrista enquanto realizar 

estimativa ou previsão (ENDERS, 1948). 

Considerando os três principais componentes de uma série temporal, acima 

descrito como sendo, tendência, sazonalidade e componente irregular/aleatório, po-

de-se formalizar a notação de uma série contendo estes três elementos conforme 

(MORETTIN, 2004). 

;= = := + �= + A=, 

onde, :=	B	�= representam a tendência e a sazonalidade no tempo =, respec-
tivamente, enquanto A= é uma componente aleatória, de média zero e vari-
ância constante CDE. Se {A9} for um ruído branco, então F	(A9AG) = 	0, I	 ≠ =; 
mas poderemos, eventualmente, relaxar esta suposição, tomando {A9} como 
um processo estacionário. Segue-se que {;9} será uma série não-
estacionária (MORETTIN, 2004, p. 49). 

 

Nem sempre uma série temporal contém um processo estacionário, ou seja, 

possui uma tendência, principalmente quando se trabalham com dados econômicos. 

Neste caso existem algumas técnicas estatísticas para transformar uma série tempo-

ral com processo não estacionário em estacionário onde a mais comum delas é a 

técnica da diferenciação. 

Pode-se descrever o processo de diferenciação de uma série temporal, com o 

objetivo de retirar sua tendência e transformá-la em um processo estacionário, con-

forme notado por (MORETTIN, 2004): 
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A primeira diferença de Z(t) é definida por: 

∆Z(t) = 	Z(t) − 	Z(t − 1), 
a segunda diferença é 

∆EZ(t) = ∆P∆Z(t)Q = 	∆PZ(t) − 	Z(t − 1)Q, 
ou seja,  

∆EZ(t) = 	Z(t) − 	2Z(t − 1) + 	Z(t − 1). 
De modo geral, a n − ésima diferença de Z(t) é: 

∆XZ(t) = ∆P∆XYZZ(t)Q. 
Com relação às séries econômicas, estas geralmente têm um crescimento 

exponencial e, freqüentemente, o procedimento mais adequado para a transforma-

ção destas séries é tomar: 

∆Z[∗ =	∆logZ[, 
isto é, a diferença do logaritmo da série original. 

Se a série temporal sob consideração não tiver um comportamento explosivo 

(sua não estacionariedade for do tipo homogêneo, como definido anteriormente), 

uma ou duas diferenças será suficiente para obter estabilidade ou estacionariedade 

(MORETTIN, 2004). 

Uma série temporal ainda pode conter uma componente sazonal, também 

comum a algumas séries econômicas, como no caso da série temporal utilizada co-

mo variável dependente nesta pesquisa. Como outros exemplos de sazonalidade em 

séries temporais, podemos observar o aumento da venda de passagens aeras no 

verão ou o aumento das vendas do comercio no Natal. Estes são eventos que ocor-

rem sempre nas mesmas épocas do ano e refletem uma variação na série temporal 

observada (MORETTIN, 2004).  

Neste contexto, um procedimento de ajustamento sazonal consistira em: 
a) obter as estimativas 	S̀[ de S[; 
b) calcular 
 Ztab = Z[ + S̀[. 
Se o modelo for multiplicativo, da forma 
 Z[ = T[S[a[ 
a série sazonalmente ajustada será 
 Ztab = Z[|S̀[ (MORETTIN, 2004, p. 66). 
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5.2. Método Box-Jenkins (1970)  

 

 

A metodologia de Box-Jenkins (1970) consiste em ajustar modelos autorre-

gressivos ��	(3), de médias móveis ��	(5) ou autorregressivos integrados de mé-

dias móveis �����	(3, 4, 5) a um conjunto de dados (MORETTIN, 2004). 

Segundo (GUJARATI, 2006) e (MORETTIN, 2004) a metodologia de Box-

Jenkins é um ciclo de processo interativo composto de: 

a) Identificação: Através da análise dos correlogramas da função de auto-

correlação (ACF) e da função de autocorrelação parcial (PACF) identifica-se previa-

mente o valor de (3, 5). Este procedimento consiste de três partes, a saber:  

i) verificar se existe a necessidade de uma transformação na série original ob-

jetivando-se estabilizar a variância; 

ii) tornar a série estacionária, após o procedimento do item (a), através da 

transformação por diferenças;  

iii) identificar o processo ����	(3, 5), resultante através da análise da ACF e 

da PACF. 

Seguindo a fase de identificação dos modelos, apresenta-se abaixo a Tabela 

1 elucidando os padrões teóricos das funções de autocorrelação e autocorrelação 

parcial para modelos ��(d), ��(e) e ����	(d,			e) (GUJARATI, 2006). 

Tabela 1 – Padrões teóricos para ACF e PACF: O Método Box-Jenkins (1970) 
Tipo de M odelo  Padrão T ípico de ACF  Padrão T ípico de PACF 

��(�) 
Declina exponencialmente ou com padrão 
de onda senoidal amortecida, ou ambos. 

Apresenta picos significativos 
até 3 defasagens. 

��(
) 
Apresenta picos significativos até 5 defasa-
gens. 

Declina exponencialmente. 

����(�,
) Diminui exponencialmente Diminui exponencialmente 

Fonte: Adaptado de (GUJARATI, 2006, p. 679) 
 

b) Estimação dos Parâmetros do Modelo: Os valores dos parâmetros dos 

termos autorregressivos e de médias móveis (3, 5) são estimados e este cálculo po-

de ser feito por mínimos quadrados ordinários (��f) ou recorrer a métodos para 

estimação não lineares nos parâmetros; 

c) Verificação de Diagnóstico: Nesta etapa deve-se verificar o ajuste do 

modelo escolhido aos dados, pois outro modelo ����� pode se ajustar melhor aos 

dados. A análise dos resíduos, importante fase deste processo consiste em verificar 



 

se os resíduos do modelo são ruídos brancos, ou seja, se estes possuem média z

ro e variância constante 

trário, devemos recomeçar o processo na fase de iden

d) Previsão: Mesmo não sendo parte integrante do processo interativo 

Box-Jenkins (1970), a previsão é o objetivo final da maioria dos economi

tas/estatísticos que utilizam est

deste processo interativo o torna bastante comum entre estes profissionais.

Apresenta-se abaixo a 

Figura 1 – Processo Interativo
Fonte: Elaborado pelo próprio autor
 

 

5.3. Modelos Univariados

riado �������	(
 

 

Decompondo um processo ARIMA têm

a) Um processo 

tando por g9 o PIB de um determinado período 

onde, h é a média de g
média zero e variância constante

Então dizemos que g9 trata

meira ordem, ou ��	(1). 

1

•Identificação do Modelo

•Escolha provisória de (p,

2

•Estimativa dos parâmetros

3

•Verificação de diagnóstico

•Os resíduos são Ruído Branco

• Caso não, retorne ao

4
•Previsão

se os resíduos do modelo são ruídos brancos, ou seja, se estes possuem média z

ro e variância constante �i~6	(0, CE), se o forem, aceita-se o ajustamento, caso co

trário, devemos recomeçar o processo na fase de identificação; 

revisão: Mesmo não sendo parte integrante do processo interativo 

Jenkins (1970), a previsão é o objetivo final da maioria dos economi

tas/estatísticos que utilizam este. O sucesso na previsão, obtido com a aplicação 

deste processo interativo o torna bastante comum entre estes profissionais.

se abaixo a Figura 1 que ilustra do Método Box

Processo Interativo do Método Box-Jenkins (1970) 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

Modelos Univariados  �����	(�, 	, 
), ������	(�, 	, 
)	(
(�, 	, 
)	(,�,�) 

Decompondo um processo ARIMA têm-se: 

m processo autorregressivo, por exemplo, podemos ilustrar represe

o PIB de um determinado período =. Se modelarmos:

(g9 − 	h) = kZ(g9YZ − 	h) +	l9 

g e l é um termo de erro aleatório não correlacionado com 

média zero e variância constante �i~6	(0, CE), o qual trata-se de um ruído branco.

trata-se de um processo estocástico autor

 

Modelo

(p, d, q)

parâmetros para o modelo escolhido

diagnóstico

Branco , ou seja, contem média zero e variância constante δ²?
passo 1 Idenficiação do Modelo e só após superada esta etapa siga
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se os resíduos do modelo são ruídos brancos, ou seja, se estes possuem média ze-

ajustamento, caso con-

revisão: Mesmo não sendo parte integrante do processo interativo 

Jenkins (1970), a previsão é o objetivo final da maioria dos economis-

e. O sucesso na previsão, obtido com a aplicação 

deste processo interativo o torna bastante comum entre estes profissionais. 

que ilustra do Método Box-Jenkins (1970). 

 

) (,�,�) e Multiva-

por exemplo, podemos ilustrar represen-

modelarmos: 

é um termo de erro aleatório não correlacionado com 

se de um ruído branco. 

de um processo estocástico autorregressivo de pri-

siga para a previsão
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De modo geral, pode-se ter: 

(g9 − 	h) = kZ(g9YZ − 	h) + kE(g9YE − 	h) +	kdmg9Yd − 	hn +	l9, 

no caso em que g9 é um processo autorregressivo de ordem 3 ou ��(3). 
b) Um processo de médias móveis (��) que também é um mecanismo 

que pode gerar um processo g como se segue: 

g9 = o +	pql9 +	pZl9YZ, 

onde o é uma constante e l é o termo de erro estocástico de ruído branco. g no pe-

ríodo = é igual a uma constante mais uma média móvel dos termos de erros presen-

tes e passados. Neste caso, afirma-se que g é um processo de média móvel de pri-

meira ordem ��	(1). 
De modo geral, pode-se ter: 

g9 = o +	pql9 +	pZl9YZ +	pEl9YE +	…+ 	pel9Ye, 

é um processo ��	(5). Em resumo, um processo de média móvel é simplesmente 

uma combinação linear de termos de erros de um ruído branco; 

c) Um processo autorregressivo de médias móveis sem integração 

����	(3, 5) se da quando Y tem características tanto de AR	(p) quanto de MA(q). 
Neste caso podemos representar um processo por ARMA	(1,1): 

g9 = 	v +	kZg9YZ +	pql9 +	pZl9YZ, 

pois contém um termo autorregressivo e um de média móvel. Neste caso, v repre-

senta um termo constante. 

Os modelos acima descritos são considerados para aplicação em sérias tem-

porais originalmente estacionárias, contudo, como vimos no Capítulo 5.1 algumas 

séries temporais são não estacionárias, ou seja, tem média e variância constante e 

sua covariância não variam com o tempo; 

d) Um processo autorregressivo integrado de médias móveis 

�����(3, 4, 5) é utilizado para modelar as séries temporais não estacionárias, como 

por exemplo, as séries econômicas que em sua maioria não o são. Neste caso, apli-

ca-se o método da diferenciação abordado no Capítulo 5.1 para torná-la estacionária 

e então utilizar os modelos ����	(3, 5). 
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Portanto, se tivermos de diferenciar uma série temporal 4 vezes para torná-
la estacionária e então aplicar-lhe o modelo ����	(3, 5), dizemos que a sé-
rie temporal é �����(3, 4, 5), isto é, uma série temporal autorregressiva in-
tegrada e de médias móveis, onde 3 denota o número de termos autorre-
gressivos; 4, o número de vezes que devemos diferenciar a série temporal 
antes que ela se torne estacionária; e 5, o número de termos de média mó-
vel (GUJARATI, 2006, p. 675). 

 

Os modelos ������	(3, 4, 5)	(�, �, �) e �������	(3, 4, 5)	(�, �, �) são exten-

sões dos modelos �����	(3, 4, 5) e seguem premissas semelhantes, porém, desta-

cam-se por serem mais complexos no sentido de: a) Realizar o tratamento de serie 

temporal que apresentam sazonalidade, primeiro caso e b) agregar série temporal 

sazonal e variável regressoras ao mesmo modelo, segundo caso. 

Com relação ao modelo multiplicativo sazonal autorregressivo integrado de 

médias móveis ������	(3, 4, 5)	(�, �, �) o mesmo pode ser escrito como: 

wx	(yz)	{	(y)∇a}∇~xt = δ	Θ�(yz)v(y)�=, 

onde, �= é o processo normal Gaussiano de ruído branco, o modelo geral é denota-

do por �����	(3, 4, 5) x �����	(�, �, �). Os componentes autorregressivos e de 

médias móveis são representados pelos polinômios {	(y) e v(y) de ordem 3 e 5, 

respectivamente, e os componentes sazonais e autorregressivos de médias móveis 

são representados por wx	(yz) e Θ�(yz) de ordem � e � e os componentes de dife-

renciação sazonal ordinária por ∇~=	 (1 − B) e ∇a}= (1 − B)} (SHUMWAY; TOFFER, 

2011). 

Os modelos multivariados da classe �����	(p, d, q) e no caso específico des-

te trabalho o �������	(3, 4, 5)	(�, �, �) foram notados cientificamente como segue: 

y[� = β�Zz[Z + β�Ez[E +⋯+ β��z[� +w[� 

para cada um dos � = 1,2… , � variáveis de saída, assume-se w[� variáveis estão cor-

relacionadas sobre a variável � indicadora, porém, ainda são independentes no tem-

po. Formalmente, também se assume que �����G�, �9�� = C�� para I = = e caso o 

contrário é zero. Escrevendo em forma de notação matricial, com 

�9 = (�9Z, �9E, … , �9�) sendo vetor de saída, e � = �p���, � = 1,… , �, � = 1, … , � sendo 

�	�	� uma matriz contendo os coeficientes de regressão, direciona-nos a simples 

compreensão de: 
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�9 = y�9 +�9. 

Aqui, o �	�	1 processo vetor �9 é assumido por ser uma coleção de vetores 

independentes com matriz comum de variância F{�9, �9´} = ∑�, e a matriz �	�	� 

contendo a covariância C�� (SHUMWAY; STOFFER, 2011). 

 

 

5.4. Multicolinearidade e Heteroscedasticidade em V ariáveis Regressoras 

 

 

A multicolinearidade acontece se os regressores e ou variáveis explanatórias 

(�) são correlacionados, em outras palavras, quando há uma relação “perfeita” ou 

“quase perfeita” entre algumas ou todas as variáveis explanatórias de um modelo de 

regressão (GUJARATI, 2006). 

Ainda segundo o autor, as conseqüências práticas da multicolinearidade são: 

1. Embora sejam melhores estimadores lineares não tendenciosos, os es-
timadores de MQO têm grande variância e covariância, tornando difícil 
uma estimação exata. 

2. Em decorrência da conseqüência 1, os intervalos de confiança tendem 
a ser muito mais amplos, facilitando a aceitação da “hipótese nula igual 
a zero” (isto é, que o coeficiente populacional verdadeiro seja igual a ze-
ro). 

3. Também como efeito de 1, a razão = de um ou mais coeficientes tende a 
ser estatisticamente insignificante. 

4. Embora a razão = de um ou mais coeficientes seja estatisticamente in-
significante, �E, a medida geral da qualidade do ajustamento, pode ser 
muito alto. 

5. Os estimadores de MQO e seus erros padrão podem ser sensíveis a 
pequenas alterações nos dados (GUJARATI, 2006, p. 282). 

 

(GUJARATI, 2006) destacou ainda algumas técnicas para a detecção da mul-

ticolinearidade, como segue: a) �E alto, mas poucas razões = significantes; b) altas 

correlações entre pares de regressores; c) exames de correlações parciais; d) re-

gressões auxiliares; e) autovalores e índice condicional e f) tolerância (TOL) e fator 

de inflação da variância (FIV). 

Utilizar-se-á estes dois últimos estimadores (TOL e FIV) para testar as variá-

veis explanatórias (�) quanto à presença de multicolinearidade. 

A Velocidade do aumento das variâncias e covariâncias pode ser descritas 

como o fator de inflação da variância, que é definido como: 
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��� = 	 1
(1 − �E	�	E ) 

A (TOL), é descrita como sendo o inverso da FIV, como segue: 

:f � =	 Z
¡¢£¤ = (1 −	�¥E). 

Quando �¥E = 1 (isto é, a colinearidade é perfeita), :f � = 0 e quando �¥E = 0 

(total ausência de colinearidade), :f �	é	1. Dada a estreita conexão entre FIV e TOL, 

estes podem ser usados de forma intercambiável (GUJARATI, 2006). 

Com relação à heteroscedasticidade, esta se dá quando a variância do erro 

não é constante. Considera-se uma premissa importante para o modelo de regres-

são linear clássico, que os termos de erro l� da regressão populacional sejam ho-

mocedástico, isto é, todos devem ter a mesma variância (GUJARATI, 2006). 

Heteroscedasticidade se faz presente quando a premissa simbólica de homo-

cedasticidade abaixo é quebrada: 

F(l�E) = 	CE					� = 1, 2, … . . , ¦. 

Ou seja, quando simbolicamente: 

F(l�E) = 	C�E. 

Dentre os métodos descritos por (GUJARATI, 2006), a saber: a) Teste de 

Park; b) teste de Glejser; c) coeficiente de correlação por ordem de Spearman; d) 

teste de Goldfeld-Quantd; e) teste de Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) e f) teste geral 

de heteroscedasticidade de White, escolher-se-á o teste de Breusch-Pagan-Godfrey 

(BPG) para testar a presença de heteroscedasticidade nas variáveis explanatórias. A 

hipótese nula §q neste caso é de que não há heteroscedasticidade, esperando-se 

um valor 3 inferior a 0,05, ou seja, dentro do intervalo de confiança de 5%. 
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5.5. Método de Seleção de Variáveis Regressoras – StepWise (backward)  

 

 

O método de seleção de variáveis escolhido pelo pesquisador foi o StepWise 

(backward), e este consiste em ajustar o modelo completo, variável dependente e 

todas as variáveis explanatórias, e a seguir eliminar variáveis explanatórias uma a 

uma considerando os seguintes critérios de eliminação: 

a) Menor correlação parcial com a resposta Y; 

b) Menor diminuição de RE; 

c) Menor diminuição significativa no teste F parcial, ou no teste t parcial, 

de acordo com algum critério de parada. 

Os passos baseados no teste � parcial são: 

a) Ajustar o modelo completo com ¨ variáveis e obter ���BI© com 

¦ − ¨ + 1 graus de liberdade; 

b) Para cada uma das variáveis do modelo completo acima, considerar o 

modelo reduzido através da retirada de uma variável e calcular ���BIª com ¦ − ¨ + 1 

graus de liberdade e: � = 	 z	«	¬G®Y	a	�	¯°±²«	³	¬G´ ; 

c) Obter �µí·; 

d) Comparar �µí· com �GDí (percentil da tabela de � com ¦ − ¨ + 1 graus 

de liberdade a um nível de significância k; usa-se, em geral, k = 0,10). 

Logo, se: 

(i) �µí· > �GDí, não eliminar nenhuma variável e considerar o modelo com-

pleto; 

(ii) �µí· < �GDí, eliminar a variável �µí·e voltar ao primeiro passo como 

modelo completo com ¨ = ¨ − 1 variáveis; 

(iii)  O software R, considerando o script correto, solta uma informação 

simples e didática com relação à quais variáveis explanatórias devem restar no mo-

delo e quais devem ser retiradas do mesmo (DEMÉTRIO; ZOCCHI, 2011). 
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5.6. Teste de Raiz Unitária – Dickey-Fuller 

 

 

O teste de raiz unitária tem se tornado popular nos últimos anos quando apli-

cado para verificar a estacionariedade (ou não-estacionariedade) de uma série tem-

poral. Como exemplo tem-se o processo estocástico de raiz unitária abaixo: 

g9 = ºg9YZ +	l9 										− 1	 ≤ º	 ≤ 1, 

onde l9 é um termo de erro de ruído branco. 

Quando º = 1, neste caso raiz unitária, nosso modelo acima se torna de pas-

seio aleatório sem deslocamento, ou seja, um processo estocástico não-estacionário 

(GUJARATI, 2006). 

A idéia por trás do teste de raiz unitária é fazer simplesmente uma regressão 

de g9 em relação a seu valor defasado em um período g9 − 1 e verificar se º é esta-

tisticamente igual a 1, se for, g9 é não-estacionário. Escrevendo: 

∆g9 = hg9YZ +	l9, 

onde h = (º − 1), e ∆, como sempre, é o operador de primeiras diferenças (GUJA-

RATI, 2006). 

Na prática, testa-se a hipótese nula de que h = 0. Se h = 0, então º = 1, isto 

é, tem-se uma raiz unitária no processo. 

Na ausência de raiz unitária, encontra-se: 

∆g9 = (g9 −	g9YZ) = 	l9. 

Como l9 é um termo de erro de ruído branco, ele é estacionário, o que signifi-

ca que as primeiras diferenças de uma série temporal de passeio aleatório são esta-

cionárias (GUJARATI, 2006). 

Dentro do software R, para tomada de decisão e interpretação dos resultados, 

considera-se: Se =Al	BI=�¼A4� ≤ =Al	=A½B¨A4� rejeita-se §q a um nível máximo de 

significância de 5% e conclui-se que a série não possui raiz unitária tratando-se de 

um processo estacionário. 
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5.7. Critério de Informação de Akaike – AIC 

 

 

Este critério tem como idéia principal estipular uma punição pela adição de 

regressores ao modelo. Onde se pode definir como: 

��¾ = 	 BE�/· ∑ûÁÂ
· = BE�/· z«¬

· , 

onde, � é o número de regressores, incluindo o intercepto, e ¦ é o número de obser-

vações. Por questão de conveniência matemática, escreve-se: 

ln ��¾ = 	 ÃE�· Ä + ln Ãz«¬· Ä, 

onde, ln ��¾ = logaritmo natural de ��¾ e 2�/¦ = fator punitivo (GUJARATI, 2006). 

 

Dentro do software R, para escolha do modelo, tomada de decisão e interpre-

tação dos resultados, considera-se o modelo com o menor AIC como modelo que 

melhor se ajusta aos dados. 

 

 

5.8. Erro Quadrático Médio de Previsão 

 

 

Utilizar-se-á o Erro Quadrático Médio Previsão (EQM) neste trabalho como 

uma medida de qualidade de previsão do modelo ajustado aos dados, ou seja, a va-

riável dependente (�). Esta medida de qualidade de previsão será o principal critério 

de escolha utilizado para definir o modelo que será utilizado para cumprir o objetivo 

geral deste trabalho. 

Será escolhido o modelo que apresentar o menor EQM de previsão! 

Numa notação teórica, faz-se razoável supor que ;Å(ℎ) seja uma função das 

observações até o instante =, ;9 , ;9YZ,…,. Ainda mais, suponha-se que  

;Å(ℎ) = ÇÈ∗A9 + ÇÈ∗ + 1	A9YZ + ÇÈ∗ + 2	A9YE +⋯	
Este é dado por: 
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FP;9ÉÈ − ;Å9(ℎ)QE = FÊ∑ Ç�A9ÉÈY� −Ë�ÌÍ ∑ ÇÈÉ�∗ A9Y�Ë�ÌÍ Î². 

Notando que a primeira soma pode ser reescrita na forma ∑ ,Ë�Ì	YÈÐÈÉ�	DÑY�  vem 

que o erro de previsão é dado por: 

B9(ℎ) = 	;9ÉÈ −	;Å9(ℎ) = 	Ç0A9ÉÈ + Ç1A9ÉÈYZ 

+	…+	ÇÈYZA9ÉZ −	ÒmÇÈÉ� −	ÇÈÉ�∗ nA9Y� .
Ë

�Ìq
 

Portanto, 

FPB9(ℎ)QE = (1 + ÇZE +⋯+ ÇÈYZE )CDE +Ò(ÇÈÉ� −
Ë

�Ìq
ÇÈÉ�∗ )²CDE, 

devido ao fato que os A9 são não correlacionados. 

Portanto, a previsão do erro quadrático médio (EQM) mínimo é dada por: 

;Å9(ℎ) = ÇÈA9 +ÇÈÉZA9YZ +⋯	∑ ÇÈÉ�A9Y�Ë¥Ìq , 

e o erro de previsão por 

B9(ℎ) = A9ÉÈ + ÇZA9YZ +⋯+ ÇÈYZA9ÉZ. 

Também, 

;9ÉÈ =	B9(ℎ) + ;Å9(ℎ), ℎ ≥ 1. 

Denota-se por 

P;9ÉÈQ = FP;9ÉÈ|;9, ;9YZ, … Q. 

Têm-se então as seguintes conclusões: 

a) ;Å9(ℎ) = P;9ÉÈQ, ou seja, a previsão de EQM mínimo é a esperança con-

dicional de ;9ÉÈ, dadas as observações passadas da série; 

b) Do erro de previsão temos que PB9(ℎ)Q = 	0 e a variância do erro de 

previsão é 
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�(ℎ) = (1 + ÇZE + ÇEE +⋯+ ÇÈYZE )CDE; 

c) O erro de previsão a um passo é 

B9(1) = ;9ÉZ − ;Å9(1) = A9ÉZ, 

o que nos diz que os erros de previsão a um passo são não correlacionados; 

d) No entanto, os erros de previsão para intervalos de tempo maiores que 

um serão correlacionado, o mesmo acontecendo com os erros de previsão para o 

mesmo horizonte ℎ, de diferentes origens = e = − �. 
 

 

5.9. Observações Adicionais de Metodologia 

 

 

Observa-se aqui, que: a) Como Proxy da demanda de tratores agrícolas no 

Brasil, será utilizado o número de unidades de tratores agrícolas faturados mensal-

mente das indústrias às concessionárias e b) algumas ou todas as variáveis expla-

natórias poderão ser descartadas durante a fase de modelagem econométrica caso 

apresentem resultados estatísticos não significantes ou afetem a qualidade e parci-

mônia do modelo econométrico. 

E também que: Respeitar-se-á os critérios que seguem para a seleção do 

modelo que se utilizará no cumprimento do objetivo geral desta dissertação: a) Rea-

lizar a análise gráfica da função de autocorrelação (ACF) e da função de autocorre-

lação parcial (PACF) dos resíduos do modelo, onde todas as defasagens devem se 

situar dentro do intervalo de confiança demonstrado nos correlogramas; b) Menor 

valor para o teste de Akaike Information Criteria AIC; c) Menor valor do erro quadrá-

tico médio de previsão, sendo este o principal critério de escolha do modelo que me-

lhor se ajustar aos dados. 

 

 

 

 

 



43 

 

6. DESCRIÇÃO DOS DADOS  

 

 

6.1. Coleta das Amostras 

 

 

A estimação da demanda de tratores agrícolas no Brasil, a partir de modelos 

econométricos, será abordada neste trabalho utilizando-se amostras da série tempo-

ral da variável dependente (�) FTRAT – Faturamento de tratores agrícolas da indús-

tria às concessionárias no Brasil (fonte: ANFAVEA) e de variáveis explanatórias (�) 
PIB – Produto interno bruto (fonte: IPEADATA), SELIC – Taxa do sistema especial 

de liquidação e custódia (fonte: BACEN), APLAN - Área plantada de grãos e cana de 

açúcar (fonte: CONAB), IPCA - Índice de preços ao consumidor amplo (fonte: IBGE), 

VBP - Valor bruto da produção agrícola no Brasil (fonte: IBGE), DOLAR (comercial) – 

Taxa de conversão de câmbio em reais para dólares americanos (fonte: BACEN), 

CITAM – Crédito para investimento total no agronegócio (fonte: BACEN), IPAMA – 

Índice de preço das máquinas agrícolas (fonte: ViaConsulti) e JUROS – Taxa de ju-

ros para financiamento de máquinas agrícolas (fonte: Tendência Consultoria) que 

foram estimadas como drivers da demanda de tratores agrícolas no Brasil e coleta-

das em fontes secundárias, sendo estes, sites de instituições públicas e privadas de 

renomada importância econômica, financeira e agrícola/economia rural, e empresas 

de consultorias com renomada atuação no agronegócio. 

Como a demanda de tratores agrícolas no Brasil não é medida em unidades 

no varejo, a variável dependente (�) FTRAT foi utilizada como Proxy da demanda de 

tratores agrícolas por se tratar do número mensal (unidades de tratores) de fatura-

mento da indústria às concessionárias. Também não foi possível coletar a informa-

ção dos estoques mensais de tratores em poder das concessionárias no Brasil, o 

que impossibilitou o cálculo estimado da demanda no varejo, o qual seria: F�	 +
	�:��: − 	F�	 = 	�B¼A¦4A	¼B¦IA¨	¦�	�A�B��	4B	=�A=��BI	AÕ�í��¨AI	¦�	y�AI�¨, onde, 

F� é o estoque inicial mensal de tratores agrícolas em poder das concessionárias, 

�:��: é o faturamento de tratores agrícolas mensal das fábricas às concessionárias 

e F� é o estoque final mensal de tratores agrícolas em poder das concessionárias. 
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Com relação às variáveis explanatórias/regressoras	(�) detalhe-se como se-

gue. 

Sendo o PIB a soma de todas as riquezas produzidas por uma determinada 

economia e a principal métrica de crescimento econômico, utilizar-se-á este como 

uma das variáveis explanatórias por entender-se que: a) Sendo o Brasil um país 

com alta aptidão agrícola, na formação do PIB Brasil o PIB do agronegócio e suas 

variações têm relevante importância e participação; b) o aumento de renda per capi-

ta em uma economia aumenta o poder de compra/investimento dos consumidores 

(elasticidade renda da demanda) influenciando também a demanda por bens e ser-

viços. 

A taxa SELIC, ou seja, a taxa média de juros estabelecida para uma econo-

mia por um determinado período é uma ferramenta de política monetária e impacta o 

custo para captação de recursos dos agentes financeiros. Esta tem reflexo direto na 

demanda, quando aumenta ou reduz tanto a liquidez no sistema (quantidade de ca-

pital para empréstimo disponível nos agentes financeiros) quanto o acesso ao crédi-

to (custo de contratação das linhas de crédito junto aos agentes financeiros). Por 

estas razões, entende-se que esta variável explanatória também pode ter impacto 

sobre a demanda de médio prazo no Brasil. 

O IPCA, índice de inflação oficial utilizado no Brasil, tem como objetivo captar 

as variações gerais de preço desta economia. A inflação deteriora o poder de com-

pra do consumidor ao desvalorizar o dinheiro no tempo reduzindo a quantidade de 

bens e serviços adquiridos com o mesmo valor monetário. Mesmo com a estabiliza-

ção da economia, pós Plano Real, ainda no Brasil devido ao histórico de alta infla-

ção, este índice tem um impacto na confiança do consumidor para com o futuro da 

economia brasileira e por conseqüência na sua pré-disposição para consumir e ou 

investir. 

Em suma, os macro-indicadores gerais acima foram escolhidos devido ao re-

flexo que exercem na economia nacional, na sua relação com o crédito e ou a confi-

ança do consumidor na economia, além de seus conseqüentes impactos nas deci-

sões de compra/investimento de uma forma agregada no país. 

As variáveis regressoras abaixo foram escolhidas por terem relação direta 

com a renda do produtor, com o subsídio para investimento em bens de capital no 

agronegócio, e ou a necessidade de incremento na mecanização agrícola do país. 



45 

 

Estima-se que a área plantada de grãos e cana de açúcar no Brasil, APLAN, 

tenha forte correlação �² com a demanda de tratores agrícolas. Explicando. Em cer-

ta medida, quanto maior a área plantada maior a necessidade de aumentar a frota 

de máquinas agrícolas, dentre elas os tratores agrícolas, para a realização do mane-

jo de solo e agronômicos das cultivares. 

O VBP elucida toda a geração de receita bruta do agronegócio brasileiro, 

mesmo sendo este influenciado por fatores como variações na área plantada, produ-

tividade e preço das commodities. Intui-se, economicamente, que um produtor rural 

bem capitalizado tende a investir mais, variando a proporção no caso a caso, no 

aumento/renovação de sua frota agrícola, impactando a demanda destes bens de 

capital. 

Sendo um dos maiores países exportadores de commodities agrícolas do 

mundo, no Brasil, as variações na taxa de cambio, DOLAR, têm reflexo no agrone-

gócio brasileiro. Estas variações podem exercer influência direta não só nos custos 

de produção, mas também no valor de venda das commodities, logo impactam dire-

tamente a rentabilidade do produtor rural e sua disponibilidade de recursos para rea-

lizar novos investimentos. 

A variável explanatória volume de crédito destinado ao agronegócio, CITAM, 

tem alta relevância para a produção agrícola nacional. Os produtores brasileiros não 

têm a cultura e ou o capital suficiente para financiar todo o custo de produção de-

mandado pelo seu negócio e dependem desta disponibilização de capital por parte 

do governo para seguir com suas atividades. Um aumento ou redução no volume de 

recursos leva o produtor a tomar decisões relacionadas à priorização na alocação de 

capital, e neste contexto, as máquinas agrícolas tornam-se prioridade apenas após 

os investimentos em insumos como fertilizantes, sementes e defensivos. Um aumen-

to ou redução deste volume de crédito pode, parcialmente, impactar a demanda de 

tratores agrícolas, considerado o contexto acima explicado. 

O custo financeiro do crédito para investimento em bens de capital, JUROS, 

tem alta relevância na decisão de investimento ou postergação deste. Logo, os sub-

sídios à taxa de juros concedidos pelos governos para financiamentos de máquinas 

agrícolas exercem influência sob esta demanda. Produtores rurais tendem a ser 

sensíveis a variações, mesmo nominais, na taxa de juros, mesmo estas sendo fixas, 

e expandem ou contraem suas intenções de investimento também em dependência 

dos movimentos desta. 
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A variável explanatória/regressora preço não pôde ser utilizada diretamente 

nesta pesquisa, pois sua coleta não foi possível devido à ausência de informações 

públicas disponíveis bem como a grande variação de modelos de tratores que for-

mam o mercado nacional, não sendo este um produto único, mas sim diversos mo-

delos de produtos com preços diferentes que formam um mercado. Como Proxy des-

ta variável, utilizou-se a variável IPAMA desenvolvida pela consultoria ViaConsulti. 

Tanto para a variável dependente como para as variáveis explanatórias, inici-

almente, foram pesquisados dados desde o início da série histórica conhecida até 

dezembro de 2014. Com relação ao tamanho das amostras, chamado a partir de 

agora neste trabalho de ‘N’ com periodicidade mensal, para a variável dependente 

foram considerados dados desde janeiro de 1962 totalizando N=636. No caso das 

variáveis explanatórias, durante a pesquisa percebeu-se que com exceção ao PIB, 

as variáveis explanatórias dispunham de N menores que a variável dependente (a-

mostragem mais recentes em termos cronológicos), como segue: PIB N=636, SELIC 

N=492, APLAN N=462, IPCA N=420, VBP N=312, DOLAR N=246, CITAM N=246, 

IPAMA N=246, JUROS N=246, conforme Apêndice A. 

No Apêndice A está disposta a tabela contendo toda a série histórica coletada 

da variável dependente e das variáveis explanatórias acima citadas, a qual serviu de 

base para criação da tabela que segue no Apêndice B. 

 

 

6.2. Tratamento das Amostras 

 

 

Por necessidade de a pesquisa também testar as variáveis explanatórias DO-

LAR, CITAM, IPAMA e JUROS junto com todas as outras, contra a variável depen-

dente, limitar-se-á neste trabalho o N a 246 dados, ou seja, a partir de julho de 1994, 

início do plano real e da estabilização da economia no Brasil, até dezembro de 2014.  

No Apêndice B observa-se a tabela contendo a variável dependente e as va-

riáveis explanatórias com N=246, nesta tabela as amostras estão sistematizadas e 

prontas para a importação ao software de modelagem. 

Na Tabela 2 abaixo, para uma melhor leitura e visualização, demonstra-se um 

resumo estatístico das amostras da variável dependente e das explanatórias. 
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Tabela 2 – Resumo estatístico da variável dependente e das explanatórias 
Amostras  Mínimo  Mediana  Média Máxima  Desvio  Padrão  

FTRAT 340 2630 2808 6315 1500 
PIB -0,33 2,73 2,926 7,53 2,18 
SELIC 0,49 1,27 1,47 6,87 0,87 
APLAN  35.001 49.068 48.222 66.126 9,925 
Amostras  Mínimo  Mediana  Média Máxima  Desvio Padrão  

      
IPCA -0,51 0,49 0,63 6,84 0,66 
VBP 118.033 260.882 278.503 477.548 114.099 
DOLAR 0.84 1.93 1.94 3.80 0.65 
CITAM 127.075 823.833 1.100.876 4.234.319 1.091.999 
IPAMA 99,95 366,93 294,51 457,58 138,00 
JUROS 2,50 9,75 11,28 35,65 7,81 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

 

6.3. Programas Computacionais e de Modelagem 

 

 

A organização e sistematização das amostras fora realizada a partir do soft-

ware Microsoft® Excel® 2007 (12.0.62141000) SP1 MSO (12.0.6213.1000) em for-

mato .XLS para posterior conversão para formato .CSV separado por vírgula, o que 

tornou os dados hábeis para importação dos mesmos para o software estatístico. 

Todo o processo de modelagem, não se limitando a apenas isto, mas também 

inclusos tais como geração de gráfico para análises visuais, procedimentos e testes 

estatísticos das variáveis dependente e explanatórias, modelagem e previsões, se-

rão realizadas a partir da utilização do Software R versão 3.1.0 e R Studio. 
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7. DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 

A tabela, apresentada no Apêndice B, que foi sistematizada no software Excel 

em formato XLSX foi transformada para formato CSV2 utilizando-se do mesmo soft-

ware para este processo, antes da importação para o software estatístico R e R Stu-

dio. 

A partir desta importação extrair-se-á toda a informação contida nas tabelas, 

quadros, gráficos, testes estatísticos e modelagem que estão descritos neste e nos 

próximos capítulos. 

Os resultados apresentados nos quadros e tabelas que seguem neste traba-

lho foram obtidos e extraídos durante a fase de pesquisa e modelagem a partir do 

software estatístico R e R Studio. 

 

 

7.1. Testes, Análises e Seleção de Variáveis Regres soras: Multicolinearida-

de, Heteroscedasticidade e StepWise (backward)  

 

 

Antes de aplicar-se a metodologia Box-Jenkins (1970) para identificação dos 

modelos �����	(3, 4, 5), testar-se-á as variáveis regressoras, estimadas como dri-

vers da demanda de tratores agrícolas no Brasil, com relação à multicolinearidade e 

heteroscedasticidade. Na Tabela 3 abaixo apresentamos os testes TOL e FIV para 

verificação de multicolinearidade entre as variáveis regressoras. 

Tabela 3 – Resultados do teste de multicolinearidade das variáveis regressoras 

Testes de Multicolinearidade em Variáveis Regressor as 

TOL 

PIB SELIC APLAN IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

0,704 0,186 0,014 0,438 0,044 0,560 0,076 0,024 0,148 

FIV 

PIB SELIC APLAN IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

1.419 5,365 71,347 2,282 22,314 1,782 13,074 41,434 6,726 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
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Os resultados obtidos com o teste TOL e FIV demonstrados na Tabela 3 aci-

ma, após análise e comparação com os critérios de escolha estipulados no Capítulo 

5 Metodologia, sugerem que as variáveis SELIC, APLAN, VBP, CITAM, IPAMA, JU-

ROS não sejam utilizadas no processo de modelagem como variáveis regressoras 

devido à possível presença de multicolinearidade, pois apresentaram valor TOL mui-

to próximo de zero (0) e valor FIV muito maior que um (1). 

A heteroscedasticidade foi testada através da metodologia desenvolvida por 

Breusch-Pagan e seus resultados estão dispostos na Tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 – Resultados do teste de heteroscedasticidade das variáveis regressoras 

Testes de Heterocedasticidade em Variáveis Regresso ras – Breusch-Pagan 

Dados: FTRAT~PIB+SELIC+APLAN+IPCA+VBP+DOLAR+CITAM+I PAMA+JUROS 

BP Teste Graus de Liberdade p-valor 

18,316 09 0,031 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

O valor 3 obtido através do teste de Breusch-Pagan foi de 0,031, ou seja, infe-

rior ao valor de 0,05 estabelecido como intervalo de confiança para aceitação da hi-

pótese nula §q, indicando que não há heteroscedasticidade nas variáveis regresso-

ras testadas. 

Em adição aos testes de multicolinearidade e heteroscedasticidade, as variá-

veis regressoras ainda foram submetidas e selecionadas através do método de se-

leção de variáveis regressoras StepWise (backward), para utilização nos modelos 

������	(3, 4, 5) ou �������	(3, 4, 5), (�, �, �). 
Optou-se pela utilização deste método, ao invés da significância dos parâme-

tros dos modelos (������, �������), por considerar uma análise específica da in-

fluência e necessidade de utilização de cada variável regressora no modelo, levan-

do-se em consideração critério de seleção para utilização ou não destas variáveis os 

testes relacionados no Capítulo 5 Metodologia. 

Tabela 5 – Resultados obtidos com a aplicação do método StepWise (backward) 

StepWise (backward) 

FTRAT ~ PIB+SELIC+APLAN+IPCA+VBP+DOLAR+CITAM+IPAMA+ JUROS 

AIC Inicial = 3334,44 

Variável Graus Liberdade Soma dos Quadrados AIC 

IPCA 1 3522 3332,4 
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Variável Graus Liberdade Soma dos Quadrados AIC 

    

IPAMA 1 277355 3332,8 

JUROS 1 1034293 3333,9 

APLAN 1 1126375 3334,0 

CITAM 1 2078903 3335,3 

PIB 1 3395947 3337,2 

SELIC 1 4109761 3338,2 

DOLAR 1 4911576 3339,3 

VBP 1 35231013 3377,6 

FTRAT ~ PIB+SELIC+APLAN+VBP+DOLAR+CITAM+IPAMA+JUROS  

AIC intermediário = 3332,44 

Variável Graus Liberdade Soma dos Quadrados AIC 

IPAMA 1 285707 3330,8 

JUROS 1 1035468 3331,9 

APLAN 1 1122931 3332,0 

CITAM 1 2076557 3333,3 

PIB 1 3533891 3335,4 

DOLAR 1 5228207 3337,7 

SELIC 1 5969430 3338,7 

VBP 1 36467349  

FTRAT ~ PIB+SELIC+APLAN+VBP+DOLAR+CITAM+JUROS 

AIC Intermediário = 3330.84 

Variável Graus Liberdade Soma dos Quadrados AIC 

JUROS 1 794130 3330,0 

PIB 1 3255506 3333,4 

CITAM 1 5057536 3335,9 

DOLAR 1 5784123 3336,8 

SELIC 1 7023838 3338,5 

APLAN 1 11098996 3344,0 

VBP 1 37224289 3376,3 

FTRAT ~ PIB+SELIC+APLAN+VBP+DOLAR 

AIC Final = 3329.96 
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Variável Graus Liberdade Soma dos Quadrados AIC 

PIB 1 2717199 3331,7 

CITAM 1 4627110 3334,3 

DOLAR 1 5004619 3334,9 

SELIC 1 7077190 3337,7 

APLAN 1 10731471 3342,5 

VBP 1 41652124 3380,3 

Coeficientes 

Intercepto PIB SELIC APLAN VBP DOLAR CITAM 

1,73e+03 5,38e+01 2,91e+02 -8,17e-02 1,63e-02 -2,64e+02 3,55e+04 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Após aplicação do método StepWise (backward), identificou-se como melho-

res variáveis regressoras para a série temporal e variável dependente FTRAT as 

seguintes: PIB, SELIC, APLAN, VBP, DOLAR e CITAM. O critério de seleção utiliza-

do foi à escolha do modelo com o menor resultado para o teste AIC e menor soma 

dos quadrados. 

Após aplicação dos destes de multicolinearidade, heteroscedasticidade e 

StepWise (backward) em todas as variáveis regressoras que foram estimadas como 

drivers da demanda de tratores agrícolas no Brasil, restam como variáveis regresso-

ras para utilização na fase de escolha dos modelos durante o processo de modela-

gem as seguintes: PIB e DOLAR. 

Apesar do exposto no parágrafo anterior, afirma-se aqui que não utilizar-se-á 

as variáveis regressoras PIB e DOLAR no modelo final escolhido para previsão, 

mesmo apesar de: a) Sua validação realizada através do StepWise (Backward) para 

a fase de modelagem; b) ajustarem-se razoavelmente aos dados e; c) apresentaram 

menor valor do testes AIC. A motivação desta escolha sustenta-se no não cumpri-

mento da principal premissa estabelecida nos objetivos específicos deste trabalho, 

relembrando, utilizar-se-á o modelo que apresentar o menor valor para o erro qua-

drático médio de previsão. 
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7.2. Série Temporal FTRAT 

 

 

7.2.1. Análise e Testes de Tendência, Sazonalidade e Variabilidade 

 

 

Apresenta-se abaixo o Quadro 1 referente à série temporal da variável de-

pendente FTRAT e sua evolução no tempo. 

 
Quadro 1 – Gráfico da série original FTRAT com N=246 (julho de 1994 a dezembro de 2014) 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

A análise visual do gráfico acima, Quadro 1, permite identificar visualmente 

que a série temporal FTRAT parece apresentar sinais de tendência, variabilidade e 

sazonalidade. 

Dada está particularidade, aplicar-se-á primeiro então, o processo de diferen-

ciação da série temporal em 1ª diferença como metodologia para corrigir a tendência 

da série temporal FTRAT, conforme disposto no Quadro 2 que segue. 
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Quadro 2 – Gráfico da série DifFtrat: Série temporal FTRAT, tomada em 1ª diferença, com N=246 
(julho de 1994 a dezembro de 2014) 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

A análise visual do gráfico apresentado no Quadro 2 acima, permite identificar 

que a série temporal FTRAT depois de tomada em 1ª diferença tornou-se, visual-

mente, um processo estacionário, condição esta suficiente e necessária para mode-

lagem econométrica de séries temporais com modelos univariados. 

Para testar a presença de variabilidade na série temporal FTART criou-se a 

partir da amostra desta, grupos de observações contendo 12 observações mensais 

em cada grupo 6 = ÃEÖ×ZE Ä = 20,50 e calculando-se a média e o desvio padrão destes 

grupos. Para visualização, exibi-se a média destes grupos no eixo � (abscissa) e o 

desvio padrão deste grupo de observações no eixo � (ordenadas), conforme Quadro 

3 que segue. 

 
Quadro 3 – Gráfico para verificação de variabilidade nos grupos de observações criados a partir da 
série temporal original FTRAT com N=246/12 (julho de 1994 a dezembro de 2014) 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
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Salienta-se que a observação visual da ilustração gráfica exposta acima no 

Quadro 3 não tornou clara a confirmação da presença de variabilidade na série tem-

poral FTRAT, segundo a análise do autor. 

Neste contexto, opta-se como critério de segurança aplicar procedimento de 

transformação logarítmica sobre a série temporal FTRAT transformada em 1ª dife-

rença conforme Quadro 4 abaixo. 

 
Quadro 4 – Gráfico da série LogDifFtrat: Série temporal FTRAT, com transformação logarítmica e 
tomada em 1ª diferença, com N=246 (julho de 1994 a dezembro de 2014) 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Observa-se, no gráfico exposto no Quadro 4 acima, que se obteve então um 

processo estacionário sem presença de tendência e variabilidade, e que tomar-se-á 

como critério de decisão sobre a utilização ou não da série FTRAT com transforma-

ção logarítmica para a fase de previsão, o menor erro quadrático médio de previsão. 

A sazonalidade identificada na série temporal FTRAT, com periodicidade de 

12, será corrigida durante o processo de modelagem estimando-se modelos com 

variáveis sazonais. 

 

 

7.2.2. Teste de Raiz Unitária – Dickey-Fuller  

 

 

Em adição a análise visual gráfica relatada durante o Capítulo 7.2.1, onde a-

pós a tomada em 1ª diferença da série temporal original FTRAT conclui-se, visual-

mente, que a mesma torna-se um processo estacionário, aplicou-se o teste estatísti-



55 

 

co de raiz unitária Dickey-Fuller, onde testa-se como hipótese nula §q a presença de 

raiz unitária na série temporal, ou seja, a série temporal não seria um processo esta-

cionário. 

Abaixo nas Tabelas 6, 7 e 8, se demonstram os resultados do referido teste 

estatístico sobre: a) Série temporal FTRAT; b) série temporal FTRAT com tomada 

em 1ª diferença DifFtrat; c) série temporal FTRAT com transformação logarítmica e 

tomada em 1ª diferença LogDifFtrat: 

Tabela 6 – Resultado do teste estatístico Dickey-Fuller aplicado na série temporal FTRAT 
Testes de Raiz Unitária – Dickey-Fuller 

Valor do Teste Estatístico: -1,82 

Tabela tau 
Valores Críticos (% Significância) 

1% 5% 10% 
-2,58 -1,95 -1,62 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

O valor estatístico calculado do teste Dickey-Fuller demonstrado na Tabela 6 

acima foi de -1.82 e quando comparado com os valores tabelados críticos para =Al, 

1pct = -2,58; 5pct = -1,95; e 10pct = -1,62, encontra-se fora do intervalo de confiança 

com nível de significância de 5%. Portanto, aceita-se §q, e identifica-se que existe 

raiz unitária na série acima analisada, não sendo a mesma um processo estacioná-

rio. 

Tabela 7 – Resultado do teste estatístico Dickey-Fuller aplicado na série temporal FTRAT tomada em 
1ª diferença DifFtrat 

Testes de Raiz Unitária – Dickey-Fuller 

Valor do Teste Estatístico: -10,35 

Tabela tau 

Valores Críticos (% Significância) 

1% 5% 10% 

-2,58 -1,95 -1,62 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

O valor estatístico calculado do teste Dickey-Fuller demonstrado na Tabela 7 

acima foi de -10,35 e quando comparado com os valores tabelados críticos para =Al, 

1pct = -2,58; 5pct = -1,95; e 10pct = -1,62, encontra-se dentro do intervalo de confi-

ança com nível de significância de 5%. Portanto, não aceita-se §q, e identifica-se 

que não existe raiz unitária na série acima analisada, tornando-se a mesma um pro-

cesso estacionário. 
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Tabela 8 – Resultado do teste estatístico Dickey-Fuller aplicado na série temporal FTRAT com trans-
formação logarítmica e tomada em 1ª diferença 

Testes de Raiz Unitária – Dickey-Fuller 
Valor do Teste Estatístico: -10,98 

Tabela tau 
Valores Críticos (% Significância) 

1% 5% 10% 
-2,58 -1,95 -1,62 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

O valor estatístico calculado do teste Dickey-Fuller demonstrado na Tabela 8 

acima foi de -10,98 e quando comparado com os valores tabelados críticos para =Al, 

1pct = -2,58; 5pct = -1,95; e 10pct = -1,62, encontra-se dentro do intervalo de confi-

ança com nível de significância de 5%. Portanto, não aceita-se §q, e identifica-se 

que não existe raiz unitária na série acima analisada, tornado-se esta um processo 

estacionário. 

 

 

7.3. O Método Box-Jenkins (1970) 

 

 

Superada a fase inicial de análise, testes estatísticos e tratamento da série 

temporal da variável dependente, iniciou-se a aplicação prática da modelagem esta-

tística através da metodologia Box-Jenkins (1970). 

 

 

7.3.1. Identificando o Modelo – Gráficos ACF e PACF  da Série FTRAT. 

 

 

No Quadro 5 abaixo se demonstram os gráficos referentes aos ACF e PACF 

da série temporal original FTRAT, série temporal original FTRAT tomada em 1ª dife-

rença, série temporal original FTRAT com transformação logarítmica e tomada em 1ª 

diferença. 
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Quadro 5 – Correlogramas do ACF e PACF da série original FTRAT, da série original FTRAT tomada 
em 1ª diferença, e da série original FTRA com transformação logarítmica e tomada em 1ª diferença 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Observando os primeiros gráficos exposto no Quadro 5 acima, pode-se inferir 

que com relação ao ACF e PACF da série original FTRAT, o declínio exponencial em 

ondas senóide amortecidas do ACF e presença de picos significativos até (3) defa-

sagens o que são característicos de processos ��	(d), além de uma componente sa-

zonal com freqüência de 12 meses, porém deve-se observar que está série temporal 

não se trata de um processo estacionário, não cumprindo assim, as exigências esta-

tísticas para modelagem com modelos �����	(3, 4, 5). 
Observando os demais gráficos do Quadro 5 acima, sendo estes respectiva-

mente ACF e PAFC dos resíduos da série original FTRAT tomada em 1ª diferença e 

ACF e PAFC dos resíduos da série original FTRAT com transformação logarítmica e 

tomada em 1ª diferença, identificam-se padrões visuais bastante semelhantes e ca-

racterísticos de processos ��	(d), agora com a componente sazonal de freqüência 

de 12 meses ainda mais clara. 

Neste contexto resta-se dúvida sobre qual a série transformada apresentaria 

a melhor modelagem, dúvida esta que será sanada aplicando as premissas dos ob-



58 

 

jetivos específicos, relembrando qual sejam, menor valor para o teste de Akaike In-

formation Criteria AIC e menor valor do EQM erro quadrático médio de previsão. 

A união de um possível modelo autorregressivo ��	(d), aliado a necessidade 

de considerar no modelo a diferenciação da série temporal através da variável inte-

gradora (4) e a possível presença de termos de média móvel ��	(e) justifica a ne-

cessidade de se realizar a pesquisa com modelos econométricos univariados 

�����	(d,Ù,e) e suas variações, modelo autoregressivo integrado de médias móveis 

com sazonalidade ������	(d,Ù,e)(x,Ú,«) e ou modelo multivariado autorregressivo in-

tegrado de médias móveis com sazonalidade e variáveis regressoras 

�������	(d,Ù,e)(x,Ú,«). 
 

 

7.3.2. Estimativa dos Parâmetros dos Modelos 

 

 

Valendo-se do princípio estatístico da parcimônia, optou-se inicialmente por 

ajustar modelos com poucos parâmetros, tanto autorregressivos ��	(d) quanto de 

médias móveis ��	(e). Neste contexto, inicialmente, foram ajustados os seguintes 

modelos: SARIMA (1,1,0) (1,1,1), SARIMA (0,1,1) (1,1,1), SARIMAX (1,1,0) (1,1,1) e 

SARIMAX (0,1,1) (1,1,1), porém, os gráficos referentes aos ACF e PACF dos resí-

duos do modelo apresentavam defasagens significativas, ou seja, fora do intervalo 

de confiança, logo estes modelos foram descartados pois não cumpriam a premissa 

inicial para escolha do modelo que melhor se ajustas aos dados, conforme objetivos 

específicos. 

No Apêndice C e Apêndice D estão dispostos, respectivamente, os ACFs e 

PACFs dos resíduos dos modelos citados no parágrafo anterior, onde se pode ob-

servar as defasagens significativas, ou seja, fora do intervalo de confiança. 

Na segunda tentativa de ajustar-se um modelo que atendesse as premissas 

descritas nos objetivos específicos, ainda tomando como base o princípio da parci-

mônia, optou-se por inserir mais um parâmetro no modelo, desta vez nos termos 

autorregressivos ��	(d) e ou médias móveis ��	(e) dentro da componente sazonal. 

Então, foram ajustados os seguintes modelos: SARIMA (1,1,0) (2,1,1), SARIMA 

(1,1,1) (2,1,1), SARIMA (0,1,1) (2,1,1), SARIMA (1,1,0) (1,1,2), SARIMA (1,1,1) 
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(1,1,2), SARIMA (0,1,1) (1,1,2), SARIMAX (1,1,0) (2,1,1), SARIMAX (1,1,1) (2,1,1), 

SARIMAX (0,1,1) (2,1,1), SARIMAX (1,1,0) (1,1,2), SARIMAX (1,1,1) (1,1,2), SARI-

MAX (0,1,1) (1,1,2). 

No Quadro 6 abaixo, apresentam-se o ACF e PACF dos resíduos do modelo 

acima que apresentaram melhor controle das defasagens dentro dos intervalos de 

confiança (indicadas pelas linhas inferior e superior pontilhadas na cor azul dentro 

dos correlogramas), este modelo também foi o que apresentou o melhor controle 

dos resíduos, restando apenas 1 defasagem significativa fora do intervalo de confi-

ança. 

 
Quadro 6 – Correlogramas do ACF e PACF dos Resíduos do modelo SARIMA (1,1,1) (2,1,1) da série 
sem transformação logarítmica e sem variáveis regressoras 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Observou-se, conforme Quadro 6 acima, que a defasagem de número 15 ain-

da era significativa, ou seja, fora do intervalo de confiança. Decidiu-se então que o 

controle desta defasagem seria feito através de um modelo que incluísse 15 termos 

autorregressivos, porém deixando todos os demais parâmetros livres para que o 

software calculasse seus valores e demais informações estatísticas do modelo, com 

exceção da 15ª defasagem que seria controlada manualmente através do script do 

modelo. 

O modelo base para os próximos testes, seria então um SARIMA (15,1,1) 

(1,1,1) e suas variáveis: SARIMAX (15,1,1) (1,1,1), SARIMAX (1,1,15) (1,1,1), SA-

RIMA (1,1,15) (1,1,1), conforme Tabelas 9, 10, 11 e 12 abaixo. 

Observando as Tabelas 9, 10, 11 e 12 abaixo, pode-se notar que todos os va-

lores das defasagens de número 15, sejam nos termos auto-regressivos ��	(3) ou 

de médias móveis ��	(5), estão iguais a zero (0), este fato deve-se ao controle ma-

nual desta defasagem realizado com o objetivo de trazê-la para dentro do intervalo 

de confiança, de acordo com a necessidade demonstrada no Quadro 6 acima. 
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Tabela 9 – Parâmetros estimados para o modelo SARIMA (15,1,1,) (1,1,1) 
Parâmetros  Coeficientes  ErrosPadrão  Sigma ²  Log Likelihood  AIC 
Ar1  -0,7837 0,1696 

126433 -1705,54 3443,07 

Ar2  -0,1820 0,0862 
Ar3  -0,0506 0,0882 
Ar4  -0,0890 0,0876 
Ar5  -0,0120 0,0883 
Ar6  0,0751 0,0883 
Ar7  0,0882 0,0886 
Ar8  -0,1114 0,0853 
Ar9  -0,1448 0,0952 
Ar10 0,0011 0,1038 
Ar11 0,0947 0,1006 
Ar12 0,3009 0,2060 
Ar13 0,1455 0,2012 
Ar14 0,1401 0,0993 
Ar15 0 0 
Ma1 0,6653 0,1599 
Sar1 0,0507 0,1768 
Sma1 -0,8555 0,0670 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Tabela 10 – Parâmetros estimados para o modelo SARIMAX (15,1,1,) (1,1,1) com variáveis regresso-
ras PIB e DOLAR 
Parâmetros  Coeficientes  Erros  Padrão  Sigma ²  Log Likelihood  AIC 
Ar1  -0,7928 0,1723 

133250 -1608,86 3253,72 

Ar2  -0,2009 0,0905 
Ar3  -0,0696 0,0921 
Ar4  -0,1061 0,0916 
Ar5  -0,0192 0,0922 
Ar6  0,0682 0,0921 
Ar7  0,0033 0,0921 
Ar8  -0,1026 0,0893 
Ar9  -0,1314 0,0996 
Ar10 0,0141 0,1080 
Ar11 0,1101 0,1049 
Ar12 0,3135 0,2035 
Ar13 0,1485 0,2032 
Ar14 0,1429 0,1037 
Ar15 0 0 
Ma1 0,6691 0,1622 
Sar1 0,0566 0,1746 
Sma1 -0,8558 -0,0685 
Xreg  21,2119 19,6528 - - - 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Tabela 11 – Parâmetros estimados para o modelo SARIMAX (1,1,15) (1,1,1) com variáveis regresso-
ras PIB e DOLAR 
Parâmetros  Coeficientes  ErrosPadrão  Sigma ²  Log Likelihood  AIC 
Ar1  -0,4028 0,5547 

62287 -1608,3 3252,61 

Ma1 -0,4990 2,1452 
Ma2 -0,9107 1,2627 
Ma3 -0,3454 0,3129 
Ma4 -0,3230 0,1574 
Ma5 -0,1119 0,3504 
Ma6 -0,1174 0,2053 
Ma7 -0,2817 0,2319 
Ma8 -0,1144 0,5574    
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Parâmetros  Coeficientes Erro Padrão Sigma ² Log Likelihood AIC 
Ma9 0,0793 0,5580    
Ma10 0,2880 0,3459 
Ma11 0,0011 0,2861 
Ma12 -0,0223 0,3272 
Ma13 -0,2994 0,4093 
Ma14 -0,019 0,299 
Ma15 0 0 
Sar1 0,1446 0,3195 
Sma1 -0,8255 0,0702 
Xreg  24,426 18,9573 - - - 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Tabela 12 – Parâmetros estimados para o modelo SARIMA (1,1,15) (1,1,1) 
Parâmetros  Coeficientes  ErrosPadrão  Sigma ²  Log Likelihood  AIC 
Ar1  -0,4752 0,4605 

126199 -1704,2 3442,41 

Ma1 0,3497 0,4594 
Ma2 -0,1581 0,0896 
Ma3 0,0414 0,0885 
Ma4 -0,0182 0,0823 
Ma5 0,0523 0,0820 
Ma6 0,0498 0,0890 
Ma7 -0,1360 0,0729 
Ma8 -0,1551 0,1042 
Ma9 -0,0359 0,0890 
Ma10 0,1787 0,0946 
Ma11 0,0859 0,1240 
Ma12 0,0743 0,2982 
Ma13 -0,1316 0,1346 
Ma14 -0,0147 0,1292 
Ma15 0 0 
Sar1 0,1620 0,2916 
Sma1 -0,8245 0,0698 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

As Tabelas 9, 10, 11 e 12 acima foram aqui apresentadas para elucidar o va-

lor dos parâmetros obtidos na fase de estimação dos modelos. 

Observa-se aqui que os modelos SARIMA (15,1,1) (1,1,1), SARIMAX (15,1,1) 

(1,1,1), SARIMAX (1,1,15) (1,1,1), SARIMA (1,1,15) (1,1,1) que foram estimados a 

partir da utilização da série FTRAT com transformação logarítmica, apresentaram 

resíduos do modelo contendo defasagens fora do intervalo de confiança e foram 

descartados por não atenderem algumas das premissas estabelecidas nos objetivos 

específicos, e por conseqüência aos métodos de modelagem e previsão pré-

estabelecidos neste trabalho. 

 

 

 

 



62 

 

7.3.3. Verificação e Diagnóstico dos Modelos 

 

 

7.3.3.1. ACF e PACF dos Resíduos 

 

 

Nos Quadros 7, 8, 9 e 10 abaixo, apresenta-se o ACF e PACF dos resíduos 

dos modelos que melhores se ajustam aos dados. 

Quadro 7 – Correlogramas do ACF e PACF dos resíduos do modelo SARIMA (15,1,1) (1,1,1) sem 
variável regressora e sem transformação logarítmica 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Quadro 8 – Correlogramas do ACF e PACF dos resíduos do modelo SARIMAX (15,1,1) (1,1,1) com 
variáveis regressoras e sem transformação logarítmica 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 



63 

 

Quadro 9 – Correlogramas do ACF e PACF dos resíduos do modelo SARIMAX (1,1,15) (1,1,1) com 
variáveis regressoras e sem transformação logarítmica 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Quadro 10 – Correlogramas do ACF e PACF dos resíduos do modelo SARIMA (1,1,15) (1,1,1) sem 
variáveis regressoras e sem transformação logarítmica 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

A análise dos Quadros 7, 8, 9 e 10 acima nos remete a aceitar todos os mo-

delos estimados, como modelos adequados para seguir com a modelagem e os tes-

tes de ajustamento, pois visualmente pode-se identificar que seus resíduos perma-

necem dentro dos intervalos de confiança. 

Observa-se aqui que todos os modelos citados nos Quadros 7, 8, 9 e 10 tam-

bém foram testados utilizando-se a série FTRAT com transformação logarítmica, 

porém os correlogramas do ACF e PACF dos resíduos dos modelos ainda apresen-

taram defasagens significativas, ou seja, fora do intervalo de confiança, e o ajuste de 

um modelo com parâmetros suficientes para corrigir estas defasagens poderia acar-

retar um overfitting do modelo, ferindo o princípio da parcimônia. 

Este foi um dos motivos pelos quais, mesmo o Quadro 3  do Capítulo 7.2.1 

apontando para um indefinida confirmação de variabilidade na série FTRAT (o que 

sugestiona a utilização da série FTRAT com transformação logarítmica), não utilizou-

se a mesma na fase de modelagem e previsão Vide Apêndice E e F os gráficos refe-
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rentes aos correlogramas dos ACF e PACF dos resíduos dos modelos com a série 

FTRAT em transformação logarítmica. 

 

 

7.3.3.2. Teste de Autocorrelação dos Resíduos: Box- Pierce 

 

 

O teste de Box-Pierce (1970), outrora adaptado por Ljung e Box (1978) fora 

aplicado sobre os resíduos dos modelos selecionados e descritos no capítulo anteri-

or. 

Este teste serve para identificar se a autocorrelação dos resíduos dos mode-

los estimados é muito alta, em outras palavras, se os resíduos do modelo são corre-

lacionados. Para modelos econométricos de séries temporais, uma premissa a ser 

atendida é a de que os termos de erro do modelo sejam não correlacionados, ou 

seja, ruído branco e atendem as premissas de possuir média zero e variância cons-

tante �i~6	(0, CE). 
A hipótese nula §q neste teste é que os termos de erro são correlacionados e 

utilizou-se o nível de significância de 5% para a aceitação ou rejeição da hipótese 

nula §q. A tabela 13 abaixo apresenta o resultado dos testes de Box-Pierce. 

Tabela 13 – Resultados do teste de Box-Pierce: Verificação de correlação dos termos de erro dos 
modelos 
Modelos  Qui Quadrados  Graus de Liberdade  Valor-� 
SARIMA (15,1,1) (1,1,1)  0,0163 1 0,8984 
SARIMAX (15,1,1) (1,1,1)  0,0246 1 0,8753 
SARIMAX (1,1,15) (1,1,1)  0,0405 1 0,8405 
SARIMA (1,1,15) (1,1,1)  0,0333 1 0,8552 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa. 
 

Tomando como critério de decisão o resultado do valor-3 emitido pelo teste 

demonstrado na Tabela 13 acima, quarta coluna (p-valor), não se aceita a hipótese 

nula §q de que os termos de erro são correlacionados, logo, fica comprovado que os 

termos de erro dos modelos são ruído branco, �i~6	(0, CE). 
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7.3.3.3. Teste de Normalidade dos Resíduos: Shapiro -Wilk 

 

 

Nesta pesquisa, os resíduos ainda foram testados quanto a sua hipótese es-

tatística de distribuição normal, ou seja, a normalidade dos resíduos. 

A hipótese nula §q neste teste é que os resíduos seguem distribuição normal 

e utilizou-se o nível de significância de 5% para a aceitação ou rejeição da hipótese 

nula §q conforme Tabela 14 que segue. 

Tabela 14 – Resultados do teste de Shapiro-Wilk: Verificação de normalidade dos resíduos dos mo-
delos 
Modelos  Valor Teste Shapiro -Wilk  Valor-� 
SARIMA (15,1,1) (1,1,1)  0,9714 7,505e-05 
SARIMAX (15,1,1) (1,1,1)  0,9724 0,0001048 
SARIMAX (1,1,15) (1,1,1)  0,9759 0,0003394 
SARIMA (1,1,15) (1,1,1)  0,9755 0,0002923 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

Além do teste estatístico de Shapiro-Wilk, a normalidade de distribuição dos 

resíduos dos modelos foi observada através de análise visual gráfica do histograma 

dos resíduos e também do gráfico dos quantiles-quantiles, conforme Quadro 11 e 12 

na seqüência. 

Quadro 11 – Histograma dos resíduos dos modelos ilustrando a distribuição normal dos resíduos. 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Quadro 12 – Gráficos quantiles dos resíduos dos modelos ilustrando a distribuição dos resíduos 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa. 
 

 

7.3.4. Critérios de Escolha do Modelo 

 

 

7.3.4.1. Critério de Informação de Akaike – AIC 

 

 

O critério de informação de Akaike, ou teste de AIC, foi estipulado nos objeti-

vos específicos como um dos critérios de escolha do modelo que melhor se ajusta 

aos dados e cumpre o objetivo geral deste trabalho. 

O modelo que melhor se ajustas aos dados, segundo este critério é aquele 

que apresenta o menor resultado numérico no teste AIC emitido pelo software esta-

tístico. 

Na tabela 15 abaixo, seguem os resultados do teste de Akaike para os mode-

los escolhidos para modelagem da série FTRAT sem transformação logarítmica.  

Tabela 15 – Critério de informação Akaike AIC: Ajuste do modelo aos dados da série FTRAT 
Modelo Graus de Liberdade Resultado do teste AIC 

SARIMA (15,1,1) (1,1,1) 18 3445,071 

SARIMAX (15,1,1) (1,1,1) 19 3255,719 

SARIMAX (1,1,15) (1,1,1) 19 3254,607 

SARIMA (1,1,15) (1,1,1) 18 3444,407 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa. 
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Considerando isoladamente este critério, o teste recomenda a utilização dos 

modelos SARIMAX (15,1,1) (1,1,1) e ou SARIMAX (1,1,15) (1,1,1). Porém, vale aqui 

relembrar que o principal critério adotado para escolha do modelo que melhor se 

ajusta aos dados é o modelo que apresentar menor erro quadrático médio de previ-

são, que veremos adiante. 

No Apêndice G apresenta-se a tabela com o resultado dos testes AIC para os 

modelos SARIMA (15,1,1) (1,1,1), SARIMAX (15,1,1) (1,1,1), SARIMAX (1,1,15) 

(1,1,1), SARIMA (1,1,15) (1,1,1) estimados a partir da série temporal FTRAT com 

transformação logarítmica. Mesmo que o valor do teste AIC para estes modelos su-

gestione a utilização destes, seguindo os objetivos específicos, devemos considerar 

como critério principal e final para escolha do modelo que melhor se ajusta aos da-

dos o que segue no capítulo seguinte. 

 

 

7.3.4.2. Erro Quadrático Médio de Previsão – EQM 

 

 

O erro quadrático médio de previsão, conhecido a partir de agora neste traba-

lho como (EQM) foi estipulado nos objetivos específicos como o principal critério de 

escolha do modelo que melhor se ajusta aos dados e que será utilizado para atingir 

o objetivo geral deste trabalho. 

Na Tabela 16 que segue, demonstra-se o resultado para o teste do EQM para 

os quatro modelos que melhor se ajustaram aos dados, série FTRAT sem transfor-

mação logarítmica. Estes valores foram obtidos considerando a previsão de nove 

meses à frente, ou seja, de janeiro a setembro de 2015.  

Tabela 16 – Tabela do erro quadrático médio: Modelos escolhidos como melhores ajuste aos dados 
Modelo  Erro quadrático médio de previsão  
SARIMA (15,1,1) (1,1,1)  1095634 
SARIMAX (15,1,1) (1,1,1)  1139205 
SARIMAX (1,1,15) (1,1,1)  1314895 
SARIMA (1,1,15) (1,1,1)  1335269 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa. 
 

Uma análise na Tabela 16 acima nos remete a escolha do modelo 

������	(15,1,1)	(1,1,1) o qual apresentou o menor EQM para o período de 09 me-

ses a frente, a partir de dezembro de 2014. Utilizar-se-á este modelo para rodar a 

previsão da demanda de tratores agrícolas no Brasil para o triênio 2016-2018. 
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Observa-se que os critérios AIC e EQM sugerem utilização de modelos dife-

rentes para a fase de ajuste do modelo aos dados. Justifica-se a escolha do modelo 

citado no parágrafo anterior quando observamos que apesar de ambos os critérios 

elucidarem uma medida de qualidade do ajuste do modelo aos dados, o EQM busca 

o modelo que gera o menor erro de previsão enquanto o AIC é uma punição por adi-

ção de variáveis regressoras. 

Novamente aqui, em complemento ao descrito no último parágrafo do Capítu-

lo 7.1, se salienta que não utilizar-se-á os modelos contendo as variáveis regresso-

ras PIB e DOLAR, mesmo apesar de: a) Sua validação realizada através do StepWi-

se (backward) para a fase de modelagem; b) ajustarem-se razoavelmente aos dados 

e; c) apresentaram menor valor dos testes AIC. A motivação desta escolha sustenta-

se no não cumprimento da principal premissa estabelecida nos objetivos específicos 

deste trabalho, relembrando, utilizar-se-á o modelo que apresentar o menor valor 

para o erro quadrático médio de previsão. 

No Apêndice F apresenta-se a tabela do erro quadrado médio de previsão pa-

ra os modelos estimados a partir da série temporal FTRAT com transformação loga-

rítmica, não se restando assim dúvidas sobre uma possível utilização da série tem-

poral FTRAT com transformação logarítmica, neste caso, para efeitos de previsão. 

 

 

7.3.4.3. Modelo Ajustado aos Dados 

 

 

No quadro 13 abaixo, pode-se observar o gráfico contendo os dados da série 

FTRAT sem transformação logarítmica com N=246 e o resultado do modelo 

������	(15,1,1)	(1,1,1) ajustado sobre estes dados. 
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Quadro 13 – Gráfico do modelo SARIMA (15,1,1) (1,1,1) ajustado aos dados da série FTRAT. 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa. 
 

A análise visual do gráfico exposto no Quadro 13 acima permite uma obser-

vação de como o modelo escolhido se ajustou aos dados e a qualidade deste ajuste. 

Considerando um cenário de modelo com ajustamento perfeito, a linha azul deveria 

acompanhar exatamente o trajeto da linha vermelha. Relevados alguns desvios em 

dados momentos, assume-se que o modelo escolhido, ajusta-se consideravelmente 

bem aos dados e está apto, também sobre esta ótica, para a fase de previsão. 

Os valores negativos da reta ajustada sobre os dados podem ser aceitos 

quando considerada a premissa de distribuição normal dos dados, necessária e utili-

zada em modelos econométricos univariados, como no caso deste trabalho. 

 

 

7.4. Previsão com Modelo Univariado ������	(��, �, �)(�, �, �)	
 

 

Como última fase deste capítulo, tem-se a previsão, onde o objetivo geral 

deste trabalho faz-se cumprir, ou seja, estimar a demanda de tratores agrícolas no 

Brasil para o triênio 2016 – 2018. Considerando o retorno dado pelo melhor modelo 

escolhido e depois de supridas todas as fases anteriores do processo de modela-

gem, os resultados apresentados da tabela 17 e no Quadro 14 em seqüência abai-

xo, foram extraídos a partir do modelo ������	(15,1,1)	(1,1,1). 
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Tabela 17 – Previsão da demanda de tratores agrícolas para o Brasil no triênio 2016 – 2018				
Previsão  

ANOS 
2016 2017 2018 

L.I Prev.  L.S L.I Prev.  L.S L.I Prev.  L.S 
Jan. 1.436 2.524 3.611 778 2.566 4.355 135 2.579 5.023 
Fev. 2.435 3.594 4.753 1.692 3.542 5.391 1.022 3.523 6.024 
Mar. 2.650 3.885 5.121 1.987 3.901 5.814 1.349 3.910 6.470 
Abr . 3.132 4.428 5.724 2.355 4.324 6.293 1.671 4.285 6.899 
Mai. 2.898 4.254 5.611 2.216 4.243 6.270 1.589 4.259 6.928 
Jun . 2.984 4.402 5.821 2.276 4.359 6.442 1.611 4.334 7.056 
Jul . 2.986 4.464 5.942 2.276 4.416 6.555 1.637 4.414 7.191 
Ago . 3.248 4.781 6.314 2.554 4.745 6.936 1.892 4.720 7.548 
Set. 3.082 4.662 6.242 2.326 4.565 6.804 1.658 4.534 7.410 
Out . 3.092 4.714 6.337 2.391 4.675 6.960 1.741 4.663 7.586 
Nov. 1.912 3.580 5.249 1.205 3.537 5.869 549 3.519 6.489 
Dez. 1.162 2.879 4.595 499 2.879 5.259 -132 2.885 5.902 
TOTAL 31.017 48.167 65.320 22.555 47.752 72.948 14.722 47.625 80.526 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
Nota: L.I = Limite Inferior do Erro Padrão, Prev. = Previsão e L.S = Limite Superior do Erro Padrão 
 

Na seqüência, apresenta-se o Quadro 14 onde se tem o gráfico com a série 

original FTRAT, a linha de previsão (vermelha) e a linha dos limites inferiores e supe-

riores do erro padrão (azul). 

 
Quadro 14 – Gráfico contendo a série FTRAT, a previsão da demanda de tratores agrícolas no Brasil 
para o triênio 2016-2018 e o erro padrão da previsão 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
Nota: Linha de previsão (vermelha) e linha dos limites inferiores e superiores do erro padrão (azul) 
 

Observa-se no Quadro 14 acima, especificamente nas linhas azuis referentes 

ao erro padrão de previsão do modelo, um aumento da variabilidade deste o que é 

uma particularidade de modelos univariados com previsões de médio e longo prazo. 

Explicando: Neste contexto a teoria nos remete a uma relação direta entre quanto 

maior o horizonte de previsão maior será o erro padrão médio de previsão. Em al-
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guns casos, podem-se obter valores de previsões negativos, o que em primeiro mo-

mento pode parecer estranho, trata-se de uma característica dos dados e das técni-

cas de modelagem utilizadas. 

Agregando a esta discussão uma visão profissional e refletindo sobre o seg-

mento de máquinas agrícolas no contexto histórico vivido atualmente pelo Brasil (in-

certezas econômica e políticas), estima-se que para o ano de 2016 a demanda de 

tratores agrícolas no Brasil se acomodará em algum ponto dentro do limite inferior 

de previsão, com uma tendência de convergir para o centro da previsão no ano de 

2017, migrando então para o limite superior de previsão no ano de 2018. 

Por fim, sabe-se que empresas como a AGCO (detentora das marcas Massey 

Ferguson e Valtra) com participação de mercado próxima a 46% pontos percentuais, 

estimou em dezembro de 2015 o mercado de tratores agrícolas em torno de 40.000 

unidades para o ano de 2016 com o objetivo de realizar o seu planejamento inicial 

anual de vendas com as suas concessionárias. 

Em adição a esta discussão de resultados, deixa-se como analogia e informa-

ção: 

a) Não foi possível afirmar que a ausência de séries temporais: i) da de-

manda de tratores agrícolas no varejo; e ii) preço dos tratores agrícolas, o que levou 

a utilização das variáveis Proxy (FTRAT e IPAMA), teve influência sobre o resultado 

final desta pesquisa; 

b) Rodando o modelo final, extraindo a previsão para os 09 primeiros me-

ses do ano de 2015 e comparando com o realizado neste mesmo período, observou-

se uma significativa diferença positiva entre o valor estimado pelo modelo e o fatu-

ramento real da indústria de máquinas agrícolas às concessionárias (38.263 unida-

des x 30.654 unidades). Fatores não relacionados aos fundamentos econômicos que 

sustentam a demanda respondem por parte da diferença entre os resultados do mo-

delo e o realizado no ano de 2015. Destaca-se aqui: i) momentânea instabilidade 

política que tem reflexo direto na economia do país e na decisão de investimento do 

produtor; ii) saturação momentânea do mercado de tratores agrícolas no Brasil que 

teve seus melhores anos da série histórica em 2011, 2012, 2013 e 2014; e iii) moro-
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sidade no desembolso, inflexibilidade na concessão e custo do crédito para investi-

mento em bens de capital; 

c) Neste trabalho não foram considerados os impactos do mercado de tra-

tores agrícolas usados na demanda de tratores agrícolas novos, bem como a taxa 

de renovação de tratores agrícolas, pois estas informações não são estimadas de 

maneira oficial por nenhuma instituição, logo, não foi possível identificar como estas 

variáveis se relacionam com a demanda de tratores agrícolas novos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O presente trabalho objetivou estimar a demanda de tratores agrícolas no 

Brasil para o triênio 2016 – 2018 a partir da utilização de modelos econométricos 

univariados e ou multivariados. 

Neste contexto a econometria de séries temporais a partir da utilização de 

modelos univariados ������ mostrou-se, neste caso, aplicável ao ajuste de um 

modelo aos dados da série histórica (FTRAT), variável dependente, o que permitiu 

cumprir o objetivo geral desta dissertação. 

O princípio da parcimônia estatística ficou elucidado na fase de modelagem 

quando modelos multivariados mais complexos (�������) apresentaram ajuste aos 

dados semelhantes aos modelos univariados (������), porém qualidade inferior de 

previsão, quando tomado como critério de escolha do melhor modelo para estima-

ção de demanda o EQM erro quadrático médio de previsão. 

Identificou-se também que algumas das variáveis explanatórias/regressoras 

estimadas inicialmente como drivers a demanda de tratores agrícolas no Brasil tive-

ram sua utilização descartada, seja por motivos estatísticos relacionados à multicoli-

nearidade e heteroscedasticidade, seja pelo teste de seleção de variáveis regresso-

ras StepWise (backward). Esta descoberta contrariou a percepção inicial do pesqui-

sador de que alguma (as) desta (s) variável (is) fosse (m) utilizada (s) para calibrar o 

modelo no sentido de captar as oscilações de curto prazo da demanda. 

Na fase de modelagem, depois de cumpridos os objetivos específicos desta 

pesquisa o modelo univariado ������	(15,1,1)	(1,1,1) foi utilizado para realizar a 

previsão de demanda de tratores agrícolas no Brasil. 

Conclui-se então que a demanda de tratores agrícolas no Brasil para o triênio 

2016 – 2018 serão de aproximadamente 48.000 unidades em 2016, 47.700 unida-

des em 2017, e 47.500 em 2018. 

Recomenda-se este trabalho como base para pesquisas futuras e deixa-se 

como ponto de partida para a realização de testes com variáveis explanatórias (tais 

como índice de confiança do consumidor e outras) que sejam capazes de captar o 

momento econômico e político do Brasil como uma opção de calibragem do modelo 

de curto prazo. 
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APÊNDICE A – Série Histórica Mensal Conhecida para a Variável Dependente e 
as Explanatórias 

 

Tabela da Série histórica mensal conhecida para as variáveis dependente e explanatórias 

Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jan/62 719 6,60                 

fev/62 709 6,60                 

mar/62 735 6,60                 

abr/62 603 6,60                 

mai/62 596 6,60                 

jun/62 803 6,60                 

jul/62 478 6,60                 

ago/62 822 6,60                 

set/62 579 6,60                 

out/62 575 6,60                 

nov/62 467 6,60                 

dez/62 500 6,60                 

jan/63 832 0,60                 

fev/63 794 0,60                 

mar/63 934 0,60                 

abr/63 855 0,60                 

mai/63 883 0,60                 

jun/63 1026 0,60                 

jul/63 834 0,60                 

ago/63 1028 0,60                 

set/63 752 0,60                 

out/63 753 0,60                 

nov/63 603 0,60                 

dez/63 614 0,60                 

jan/64 955 3,40                 

fev/64 873 3,40                 

mar/64 1074 3,40                 

abr/64 1007 3,40                 

mai/64 1064 3,40                 

jun/64 1200 3,40                 

jul/64 1047 3,40                 

ago/64 1175 3,40                 

set/64 879 3,40                 

out/64 872 3,40                 

nov/64 679 3,40                 

dez/64 710 3,40                 

jan/65 719 2,40                 

fev/65 640 2,40                 

mar/65 777 2,40                 

abr/65 804 2,40                 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

mai/65 780 2,40                 

jun/65 858 2,40                 

jul/65 751 2,40                 

ago/65 817 2,40                 

set/65 615 2,40                 

out/65 612 2,40                 

nov/65 502 2,40                 

dez/65 526 2,40                 

jan/66 340 6,70                 

fev/66 801 6,70                 

mar/66 932 6,70                 

abr/66 954 6,70                 

mai/66 922 6,70                 

jun/66 1003 6,70                 

jul/66 754 6,70                 

ago/66 866 6,70                 

set/66 919 6,70                 

out/66 647 6,70                 

nov/66 364 6,70                 

dez/66 1041 6,70                 

jan/67 309 4,20                 

fev/67 374 4,20                 

mar/67 539 4,20                 

abr/67 507 4,20                 

mai/67 551 4,20                 

jun/67 1017 4,20                 

jul/67 507 4,20                 

ago/67 628 4,20                 

set/67 633 4,20                 

out/67 575 4,20                 

nov/67 355 4,20                 

dez/67 511 4,20                 

jan/68 304 9,80                 

fev/68 549 9,80                 

mar/68 735 9,80                 

abr/68 1017 9,80                 

mai/68 817 9,80                 

jun/68 1022 9,80                 

jul/68 1175 9,80                 

ago/68 1024 9,80                 

set/68 734 9,80                 

out/68 783 9,80                 

nov/68 639 9,80                 

dez/68 577 9,80                 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jan/69 516 9,50                 

fev/69 506 9,50                 

mar/69 750 9,50                 

abr/69 796 9,50                 

mai/69 848 9,50                 

jun/69 811 9,50                 

jul/69 1101 9,50                 

ago/69 1013 9,50                 

set/69 855 9,50                 

out/69 1372 9,50                 

nov/69 515 9,50                 

dez/69 894 9,50                 

jan/70 702 10,40                 

fev/70 903 10,40                 

mar/70 990 10,40                 

abr/70 1387 10,40                 

mai/70 1038 10,40                 

jun/70 1444 10,40                 

jul/70 1637 10,40                 

ago/70 1228 10,40                 

set/70 1473 10,40                 

out/70 1491 10,40                 

nov/70 1103 10,40                 

dez/70 1190 10,40                 

jan/71 986 11,34                 

fev/71 1130 11,34                 

mar/71 1432 11,34                 

abr/71 1891 11,34                 

mai/71 1811 11,34                 

jun/71 1972 11,34                 

jul/71 2180 11,34                 

ago/71 2271 11,34                 

set/71 1731 11,34                 

out/71 2471 11,34                 

nov/71 2028 11,34                 

dez/71 2044 11,34                 

jan/72 1718 11,94                 

fev/72 1939 11,94                 

mar/72 2355 11,94                 

abr/72 2222 11,94                 

mai/72 2439 11,94                 

jun/72 2895 11,94                 

jul/72 2501 11,94                 

ago/72 2904 11,94                 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

set/72 2757 11,94                 

out/72 3515 11,94                 

nov/72 1963 11,94                 

dez/72 2046 11,94                 

jan/73 1862 13,97                 

fev/73 2122 13,97                 

mar/73 3249 13,97                 

abr/73 3146 13,97                 

mai/73 3100 13,97                 

jun/73 3516 13,97                 

jul/73 3528 13,97                 

ago/73 3908 13,97                 

set/73 4000 13,97                 

out/73 4337 13,97                 

nov/73 3092 13,97                 

dez/73 3058 13,97                 

jan/74 3412 8,15 1,46               

fev/74 2917 8,15 1,15               

mar/74 3690 8,15 1,16               

abr/74 3605 8,15 1,21               

mai/74 3833 8,15 1,24               

jun/74 3682 8,15 1,51               

jul/74 3772 8,15 1,62               

ago/74 4044 8,15 1,00               

set/74 4017 8,15 1,38               

out/74 4760 8,15 1,12               

nov/74 3647 8,15 1,46               

dez/74 3847 8,15 1,73               

jan/75 3862 5,17 1,79               

fev/75 3649 5,17 1,60               

mar/75 4691 5,17 1,03               

abr/75 4481 5,17 1,19               

mai/75 4589 5,17 1,46               

jun/75 5641 5,17 1,76               

jul/75 5051 5,17 1,65               

ago/75 5271 5,17 1,60               

set/75 5720 5,17 1,57               

out/75 6018 5,17 1,95               

nov/75 4597 5,17 2,35               

dez/75 3531 5,17 1,99               

jan/76 3797 10,26 2,36               

fev/76 4453 10,26 2,58               

mar/76 3465 10,26 2,53               

abr/76 4034 10,26 3,02               
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

mai/76 5250 10,26 2,59               

jun/76 6603 10,26 2,62               

jul/76 6520 10,26 3,36 37314             

ago/76 6561 10,26 2,80 37314             

set/76 6935 10,26 3,33 37314             

out/76 7104 10,26 3,19 37314             

nov/76 4790 10,26 2,97 37314             

dez/76 3188 10,26 3,62 37314             

jan/77 1744 4,93 3,45 37314             

fev/77 2749 4,93 3,27 37314             

mar/77 3857 4,93 3,14 37314             

abr/77 3596 4,93 2,64 37314             

mai/77 4821 4,93 2,21 37314             

jun/77 5010 4,93 3,09 37314             

jul/77 5133 4,93 3,29 36571             

ago/77 5170 4,93 2,67 36571             

set/77 5521 4,93 3,49 36571             

out/77 4658 4,93 2,02 36571             

nov/77 2830 4,93 2,09 36571             

dez/77 2726 4,93 4,20 36571             

jan/78 2022 4,97 3,60 36571             

fev/78 2283 4,97 2,93 36571             

mar/78 3652 4,97 2,98 36571             

abr/78 2758 4,97 3,21 36571             

mai/78 3178 4,97 2,51 36571             

jun/78 3773 4,97 2,91 36571             

jul/78 4490 4,97 3,70 37495             

ago/78 5252 4,97 2,28 37495             

set/78 4817 4,97 3,60 37495             

out/78 3895 4,97 3,05 37495             

nov/78 2747 4,97 3,40 37495             

dez/78 2150 4,97 4,58 37495             

jan/79 1807 6,76 3,66 37495             

fev/79 2082 6,76 3,43 37495             

mar/79 3548 6,76 3,91 37495             

abr/79 3527 6,76 3,63 37495             

mai/79 3780 6,76 2,86 37495             

jun/79 5282 6,76 2,77 37495             

jul/79 6264 6,76 1,89 40158             

ago/79 4749 6,76 2,50 40158             

set/79 4864 6,76 3,51 40158             

out/79 5803 6,76 2,21 40158             

nov/79 4140 6,76 2,08 40158             

dez/79 3117 6,76 3,57 40158             
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jan/80 2854 9,20 2,95 40158 6,62           

fev/80 3832 9,20 2,47 40158 4,62           

mar/80 4738 9,20 3,57 40158 6,04           

abr/80 3047 9,20 1,95 40158 5,29           

mai/80 4738 9,20 2,03 40158 5,70           

jun/80 3357 9,20 2,45 40158 5,31           

jul/80 5744 9,20 3,21 40384 5,55           

ago/80 5270 9,20 3,04 40384 4,95           

set/80 5370 9,20 3,43 40384 4,23           

out/80 4679 9,20 3,96 40384 9,48           

nov/80 3857 9,20 4,04 40384 6,67           

dez/80 2709 9,20 5,65 40384 6,61           

jan/81 2198 -4,25 5,29 40384 6,84           

fev/81 3101 -4,25 4,80 40384 6,40           

mar/81 2390 -4,25 5,05 40384 4,97           

abr/81 2695 -4,25 4,52 40384 6,46           

mai/81 2710 -4,25 5,70 40384 5,56           

jun/81 2344 -4,25 4,75 40384 5,52           

jul/81 2814 -4,25 5,60 41175 6,26           

ago/81 1786 -4,25 5,89 41175 5,50           

set/81 2192 -4,25 5,60 41175 5,26           

out/81 2072 -4,25 6,02 41175 5,08           

nov/81 1848 -4,25 5,50 41175 5,27           

dez/81 1799 -4,25 6,83 41175 5,93           

jan/82 1240 0,83 6,02 41175 6,97           

fev/82 1981 0,83 5,31 41175 6,64           

mar/82 2278 0,83 6,56 41175 5,71           

abr/82 2242 0,83 5,90 41175 5,89           

mai/82 2738 0,83 6,13 41175 6,66           

jun/82 2497 0,83 6,14 41175 7,10           

jul/82 2529 0,83 6,61 37212 6,36           

ago/82 2528 0,83 7,58 37212 5,97           

set/82 2259 0,83 6,76 37212 5,08           

out/82 1797 0,83 7,31 37212 4,44           

nov/82 1358 0,83 8,15 37212 5,29           

dez/82 1168 0,83 8,76 37212 7,81           

jan/83 526 -2,93 7,00 37212 8,64           

fev/83 941 -2,93 6,75 37212 7,86           

mar/83 1323 -2,93 9,43 37212 7,34           

abr/83 1579 -2,93 11,02 37212 6,58           

mai/83 1746 -2,93 11,00 37212 6,48           

jun/83 1962 -2,93 11,45 37212 9,88           

jul/83 2118 -2,93 10,65 38021 10,08           

ago/83 2235 -2,93 10,14 38021 9,11           
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

set/83 2542 -2,93 9,15 38021 10,30           

out/83 3056 -2,93 9,67 38021 8,87           

nov/83 2457 -2,93 9,39 38021 7,38           

dez/83 2061 -2,93 9,41 38021 8,68           

jan/84 1840 5,40 10,29 38021 9,67           

fev/84 2393 5,40 12,14 38021 9,50           

mar/84 2754 5,40 11,26 38021 8,94           

abr/84 3135 5,40 10,12 38021 9,54           

mai/84 3669 5,40 9,77 38021 9,05           

jun/84 3851 5,40 10,17 38021 10,08           

jul/84 4609 5,40 12,06 39693 9,72           

ago/84 4301 5,40 10,81 39693 9,35           

set/84 4382 5,40 11,89 39693 11,75           

out/84 4301 5,40 12,89 39693 10,44           

nov/84 4088 5,40 10,86 39693 10,53           

dez/84 2322 5,40 11,57 39693 11,98           

jan/85 2084 7,85 13,94 39693 11,76           

fev/85 2545 7,85 11,96 39693 10,87           

mar/85 2956 7,85 13,09 39693 10,16           

abr/85 2791 7,85 13,27 39693 8,20           

mai/85 2997 7,85 12,31 39693 7,20           

jun/85 3576 7,85 10,73 39693 8,49           

jul/85 4281 7,85 10,03 42534 10,31           

ago/85 4666 7,85 9,43 42534 12,05           

set/85 4464 7,85 10,46 42534 11,12           

out/85 4263 7,85 10,67 42534 10,62           

nov/85 3561 7,85 10,46 42534 13,97           

dez/85 2552 7,85 13,96 42534 15,07           

jan/86 2028 7,49 16,67 42534 14,37           

fev/86 2564 7,49 14,54 42534 12,72           

mar/86 3283 7,49 1,18 42534 4,77           

abr/86 3952 7,49 1,25 42534 0,78           

mai/86 3439 7,49 1,22 42534 1,40           

jun/86 4416 7,49 1,42 42534 1,27           

jul/86 4635 7,49 1,95 42062 1,71           

ago/86 4574 7,49 2,57 42062 3,55           

set/86 4752 7,49 2,94 42062 1,72           

out/86 4883 7,49 1,96 42062 1,90           

nov/86 3979 7,49 2,37 42062 5,45           

dez/86 2792 7,49 5,47 42062 11,65           

jan/87 2272 3,53 11,00 42062 13,21           

fev/87 3298 3,53 19,61 42062 12,64           

mar/87 3717 3,53 11,95 42062 16,37           

abr/87 3548 3,53 15,30 42062 19,10           
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

mai/87 3048 3,53 24,63 42062 21,45           

jun/87 2570 3,53 18,02 42062 19,71           

jul/87 3494 3,53 8,91 42811 9,21           

ago/87 4317 3,53 8,09 42811 4,87           

set/87 3558 3,53 7,99 42811 7,78           

out/87 3360 3,53 9,45 42811 11,22           

nov/87 3415 3,53 12,92 42811 15,08           

dez/87 2218 3,53 14,38 42811 14,15           

jan/88 2065 -0,06 16,78 42811 18,89           

fev/88 1991 -0,06 18,35 42811 15,70           

mar/88 2619 -0,06 16,59 42811 17,60           

abr/88 2669 -0,06 20,25 42811 19,29           

mai/88 2653 -0,06 18,65 42811 17,42           

jun/88 3514 -0,06 20,17 42811 22,00           

jul/88 2549 -0,06 24,69 42243 21,91           

ago/88 3161 -0,06 22,63 42243 21,59           

set/88 2790 -0,06 26,25 42243 27,45           

out/88 2451 -0,06 29,79 42243 25,62           

nov/88 1873 -0,06 28,41 42243 27,94           

dez/88 1586 -0,06 30,24 42243 28,70           

jan/89 697 3,16 22,97 42243 37,49 142223         

fev/89 1322 3,16 18,95 42243 16,78 142223         

mar/89 2179 3,16 20,41 42243 6,82 142223         

abr/89 1769 3,16 11,52 42243 8,33 142223         

mai/89 2888 3,16 11,43 42243 17,92 142223         

jun/89 3881 3,16 27,29 42243 28,65 142223         

jul/89 3677 3,16 33,15 38945 27,74 142223         

ago/89 2996 3,16 35,49 38945 33,71 142223         

set/89 2884 3,16 38,58 38945 37,56 142223         

out/89 1712 3,16 47,70 38945 39,77 142223         

nov/89 1342 3,16 48,41 38945 47,82 142223         

dez/89 963 3,16 64,21 38945 51,50 142223         

jan/90 1311 -4,35 67,60 38945 67,55 126146         

fev/90 1323 -4,35 82,04 38945 75,73 126146         

mar/90 746 -4,35 36,76 38945 82,39 126146         

abr/90 1032 -4,35 4,23 38945 15,52 126146         

mai/90 2867 -4,35 5,69 38945 7,59 126146         

jun/90 3007 -4,35 8,73 38945 11,75 126146         

jul/90 3437 -4,35 13,79 37894 12,92 126146         

ago/90 3335 -4,35 11,53 37894 12,88 126146         

set/90 1810 -4,35 15,21 37894 14,41 126146         

out/90 1160 -4,35 16,49 37894 14,36 126146         

nov/90 847 -4,35 19,83 37894 16,81 126146         

dez/90 366 -4,35 22,86 37894 18,44 126146         



84 

 

Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jan/91 510 1,03 21,02 37894 20,75 125044         

fev/91 306 1,03 6,85 37894 20,72 125044         

mar/91 760 1,03 8,99 37894 11,92 125044         

abr/91 1631 1,03 9,67 37894 4,99 125044         

mai/91 1877 1,03 9,56 37894 7,43 125044         

jun/91 1782 1,03 10,32 37894 11,19 125044         

jul/91 1488 1,03 12,39 38492 12,41 125044         

ago/91 1467 1,03 15,75 38492 12,41 125044         

set/91 1085 1,03 19,78 38492 33,71 125044         

out/91 1326 1,03 25,95 38492 20,23 125044         

nov/91 741 1,03 32,43 38492 25,21 125044         

dez/91 522 1,03 31,17 38492 23,71 125044         

jan/92 495 -0,47 29,06 38492 25,94 134219         

fev/92 733 -0,47 28,76 38492 24,32 134219         

mar/92 1000 -0,47 26,86 38492 21,40 134219         

abr/92 1005 -0,47 23,92 38492 19,93 134219         

mai/92 1241 -0,47 23,00 38492 24,86 134219         

jun/92 1477 -0,47 24,28 38492 20,21 134219         

jul/92 1441 -0,47 26,21 35621 21,83 134219         

ago/92 1547 -0,47 25,65 35621 22,14 134219         

set/92 543 -0,47 27,66 35621 24,63 134219         

out/92 650 -0,47 28,18 35621 25,24 134219         

nov/92 917 -0,47 26,40 35621 22,49 134219         

dez/92 678 -0,47 25,92 35621 25,24 134219         

jan/93 597 4,67 28,52 35621 30,35 129688         

fev/93 891 4,67 28,90 35621 24,98 129688         

mar/93 1326 4,67 28,36 35621 27,26 129688         

abr/93 1492 4,67 30,53 35621 27,75 129688         

mai/93 1700 4,67 30,90 35621 27,69 129688         

jun/93 1682 4,67 31,91 35621 30,07 129688         

jul/93 2844 4,67 32,73 39094 30,72 129688         

ago/93 3283 4,67 34,64 39094 32,96 129688         

set/93 2659 4,67 37,23 39094 35,69 129688         

out/93 1953 4,67 38,40 39094 33,92 129688         

nov/93 1765 4,67 38,38 39094 35,56 129688         

dez/93 1204 4,67 40,38 39094 36,84 129688         

jan/94 1047 5,33 42,76 39094 41,31 137478         

fev/94 1516 5,33 41,99 39094 40,27 137478         

mar/94 3131 5,33 46,42 39094 42,75 137478         

abr/94 3584 5,33 46,49 39094 42,68 137478         

mai/94 4124 5,33 47,95 39094 44,03 137478         

jun/94 4066 5,33 50,62 39094 47,43 137478         

jul/94 3823 5,33 6,87 38539 6,84 137478 0,93 160608 100,01 32,01 

ago/94 4779 5,33 4,17 38539 1,86 137478 0,90 160608 100,00 32,01 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

set/94 4283 5,33 3,83 38539 1,53 137478 0,87 160608 99,95 32,01 

out/94 3542 5,33 3,62 38539 2,62 137478 0,85 160608 100,02 32,01 

nov/94 2816 5,33 4,07 38539 2,81 137478 0,84 160608 100,13 32,01 

dez/94 1807 5,33 3,80 38539 1,71 137478 0,85 160608 100,31 32,01 

jan/95 2301 4,42 3,37 38539 1,70 129325 0,85 160608 101,53 32,01 

fev/95 2995 4,42 3,25 38539 1,02 129325 0,84 160608 102,19 32,01 

mar/95 3522 4,42 4,26 38539 1,55 129325 0,89 160608 104,08 35,65 

abr/95 1556 4,42 4,26 38539 2,43 129325 0,91 160608 105,88 35,65 

mai/95 943 4,42 4,25 38539 2,67 129325 0,90 160608 106,77 35,65 

jun/95 1568 4,42 4,04 38539 2,26 129325 0,91 160608 106,81 30,73 

jul/95 1189 4,42 4,02 36971 2,36 129325 0,93 127075 107,40 30,73 

ago/95 1022 4,42 3,84 36971 0,99 129325 0,94 127075 108,79 30,73 

set/95 1025 4,42 3,32 36971 0,99 129325 0,95 127075 110,37 27,94 

out/95 555 4,42 3,09 36971 1,41 129325 0,96 127075 110,36 27,94 

nov/95 499 4,42 2,88 36971 1,47 129325 0,96 127075 110,65 27,94 

dez/95 419 4,42 2,78 36971 1,56 129325 0,97 127075 110,63 23,72 

jan/96 340 2,15 2,58 36971 1,34 118033 0,97 127075 112,04 23,72 

fev/96 570 2,15 2,35 36971 1,03 118033 0,98 127075 112,04 23,72 

mar/96 812 2,15 2,22 36971 0,35 118033 0,99 127075 112,43 24,34 

abr/96 998 2,15 2,07 36971 1,26 118033 0,99 127075 112,45 24,34 

mai/96 1082 2,15 2,01 36971 1,22 118033 1,00 127075 112,58 24,34 

jun/96 865 2,15 1,98 36575 1,19 118033 1,00 127075 113,10 21,44 

jul/96 996 2,15 1,93 36575 1,11 118033 1,01 130167 113,37 21,44 

ago/96 1207 2,15 1,97 36575 0,44 118033 1,01 130167 114,50 21,44 

set/96 1051 2,15 1,90 36575 0,15 118033 1,02 130167 115,09 20,97 

out/96 904 2,15 1,86 36575 0,30 118033 1,03 130167 115,24 20,97 

nov/96 745 2,15 1,80 36575 0,32 118033 1,03 130167 115,29 20,97 

dez/96 742 2,15 1,80 36575 0,47 118033 1,04 130167 113,83 17,02 

jan/97 564 3,38 1,73 36575 1,18 141760 1,04 130167 114,16 17,02 

fev/97 685 3,38 1,67 36575 0,50 141760 1,05 130167 115,14 17,02 

mar/97 935 3,38 1,64 36575 0,51 141760 1,06 130167 115,59 16,33 

abr/97 1296 3,38 1,66 36575 0,88 141760 1,06 130167 117,09 16,33 

mai/97 1417 3,38 1,58 36575 0,41 141760 1,07 130167 117,82 16,33 

jun/97 1520 3,38 1,61 36575 0,54 141760 1,07 130167 118,96 16,15 

jul/97 1687 3,38 1,60 35001 0,22 141760 1,08 194475 118,85 16,15 

ago/97 1871 3,38 1,59 35001 -0,02 141760 1,09 194475 118,84 16,15 

set/97 1957 3,38 1,59 35001 0,06 141760 1,09 194475 119,02 15,40 

out/97 1840 3,38 1,67 35001 0,23 141760 1,10 194475 119,24 15,40 

nov/97 1240 3,38 3,04 35001 0,17 141760 1,11 194475 119,28 15,40 

dez/97 1037 3,38 2,97 35001 0,43 141760 1,11 194475 119,31 15,89 

jan/98 735 0,04 2,67 35001 0,71 147496 1,12 194475 120,63 15,89 

fev/98 832 0,04 2,13 35001 0,46 147496 1,13 194475 121,89 15,89 

mar/98 1375 0,04 2,20 35001 0,34 147496 1,13 194475 122,04 17,77 

abr/98 1647 0,04 1,71 35001 0,24 147496 1,14 194475 122,57 17,77 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

mai/98 1938 0,04 1,63 35001 0,50 147496 1,15 194475 122,56 17,77 

jun/98 2137 0,04 1,60 35001 0,02 147496 1,15 194475 122,29 16,63 

jul/98 1994 0,04 1,70 36896 -0,12 147496 1,16 161633 122,28 12,01 

ago/98 2133 0,04 1,48 36896 -0,51 147496 1,17 161633 122,43 11,54 

set/98 2107 0,04 2,49 36896 -0,22 147496 1,18 161633 122,35 11,41 

out/98 1689 0,04 2,94 36896 0,02 147496 1,19 161633 122,54 10,80 

nov/98 1014 0,04 2,63 36896 -0,12 147496 1,19 161633 122,60 10,43 

dez/98 1076 0,04 2,40 36896 0,33 147496 1,21 161633 122,60 9,42 

jan/99 886 0,25 2,18 36896 0,70 147598 1,50 161633 123,13 9,71 

fev/99 1271 0,25 2,38 36896 1,05 147598 1,92 161633 124,15 9,98 

mar/99 1713 0,25 3,33 36896 1,10 147598 1,90 161633 133,50 14,40 

abr/99 1937 0,25 2,35 36896 0,56 147598 1,70 161633 136,10 16,15 

mai/99 1969 0,25 2,02 36896 0,30 147598 1,68 161633 136,40 16,31 

jun/99 2088 0,25 1,67 36896 0,19 147598 1,77 161633 137,68 15,74 

jul/99 2037 0,25 1,66 37824 1,09 147598 1,80 219633 140,58 16,48 

ago/99 1763 0,25 1,57 37824 0,56 147598 1,89 219633 141,35 18,45 

set/99 1746 0,25 1,49 37824 0,31 147598 1,90 219633 142,67 20,07 

out/99 1613 0,25 1,38 37824 1,19 147598 1,97 219633 143,79 21,56 

nov/99 1083 0,25 1,39 37824 0,95 147598 1,93 219633 146,16 23,48 

dez/99 1099 0,25 1,60 37824 0,60 147598 1,85 219633 148,88 26,19 

jan/00 704 4,31 1,46 37824 0,62 201202 1,81 219633 150,74 26,44 

fev/00 1185 4,31 1,45 37824 0,13 201202 1,78 219633 151,73 26,31 

mar/00 1475 4,31 1,45 37824 0,22 201202 1,74 219633 153,05 22,06 

abr/00 1562 4,31 1,30 37824 0,42 201202 1,77 219633 153,32 20,26 

mai/00 2290 4,31 1,49 37824 0,01 201202 1,83 219633 153,13 20,36 

jun/00 2553 4,31 1,39 37824 0,23 201202 1,81 219633 155,96 21,37 

jul/00 2826 4,31 1,31 37847 1,61 201202 1,79 302367 156,23 9,75 

ago/00 3065 4,31 1,41 37847 1,31 201202 1,81 302367 156,00 9,75 

set/00 2740 4,31 1,22 37847 0,23 201202 1,84 302367 157,58 9,75 

out/00 2554 4,31 1,29 37847 0,14 201202 1,88 302367 158,81 9,75 

nov/00 2338 4,31 1,22 37847 0,32 201202 1,95 302367 161,95 9,75 

dez/00 1299 4,31 1,20 37847 0,59 201202 1,96 302367 162,28 9,75 

jan/01 1018 1,31 1,27 37847 0,57 220331 1,96 302367 165,89 9,75 

fev/01 1701 1,31 1,02 37847 0,46 220331 2,01 302367 167,46 9,75 

mar/01 1979 1,31 1,26 37847 0,38 220331 2,09 302367 167,85 9,75 

abr/01 2002 1,31 1,19 37847 0,58 220331 2,20 302367 169,98 9,75 

mai/01 2581 1,31 1,34 37847 0,41 220331 2,29 302367 171,84 9,75 

jun/01 2726 1,31 1,27 37847 0,52 220331 2,38 302367 175,05 9,75 

jul/01 2885 1,31 1,50 40235 1,33 220331 2,47 468117 176,10 9,75 

ago/01 3204 1,31 1,60 40235 0,70 220331 2,51 468117 180,65 9,75 

set/01 2936 1,31 1,32 40235 0,28 220331 2,67 468117 181,34 9,75 

out/01 2946 1,31 1,53 40235 0,83 220331 2,74 468117 183,01 9,75 

nov/01 2497 1,31 1,39 40235 0,71 220331 2,54 468117 185,84 9,75 

dez/01 1728 1,31 1,39 40235 0,65 220331 2,37 468117 186,70 9,75 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jan/02 1506 2,66 1,53 40235 0,52 253887 2,38 468117 188,80 9,75 

fev/02 1855 2,66 1,25 40235 0,36 253887 2,42 468117 190,77 9,75 

mar/02 2329 2,66 1,37 40235 0,60 253887 2,35 468117 193,12 9,75 

abr/02 2564 2,66 1,48 40235 0,80 253887 2,32 468117 195,37 9,75 

mai/02 2876 2,66 1,41 40235 0,21 253887 2,48 468117 196,32 9,75 

jun/02 3250 2,66 1,33 40235 0,42 253887 2,72 468117 196,55 9,75 

jul/02 3400 2,66 1,54 43947 1,19 253887 2,94 587317 197,65 9,75 

ago/02 3407 2,66 1,44 43947 0,65 253887 3,10 587317 201,93 9,75 

set/02 4041 2,66 1,38 43947 0,72 253887 3,35 587317 207,21 9,75 

out/02 3801 2,66 1,65 43947 1,31 253887 3,80 587317 214,64 9,75 

nov/02 2377 2,66 1,54 43947 3,02 253887 3,58 587317 224,13 9,75 

dez/02 1811 2,66 1,74 43947 2,10 253887 3,64 587317 234,80 9,75 

jan/03 899 1,15 1,97 43947 2,25 283385 3,44 587317 240,67 9,75 

fev/03 1824 1,15 1,83 43947 1,57 283385 3,60 587317 251,82 9,75 

mar/03 2548 1,15 1,78 43947 1,23 283385 3,44 587317 262,13 9,75 

abr/03 2595 1,15 1,87 43947 0,97 283385 3,11 587317 271,86 9,75 

mai/03 3007 1,15 1,97 43947 0,61 283385 2,96 587317 291,73 9,75 

jun/03 3424 1,15 1,86 43947 -0,15 283385 2,88 587317 296,09 9,75 

jul/03 3243 1,15 2,08 47423 0,20 283385 2,88 809592 298,06 9,75 

ago/03 2803 1,15 1,77 47423 0,34 283385 3,00 809592 298,68 9,75 

set/03 3256 1,15 1,68 47423 0,78 283385 2,92 809592 304,20 9,75 

out/03 2775 1,15 1,64 47423 0,29 283385 2,86 809592 305,28 9,75 

nov/03 1797 1,15 1,34 47423 0,34 283385 2,91 809592 306,42 9,75 

dez/03 1305 1,15 1,37 47423 0,52 283385 2,93 809592 309,61 9,75 

jan/04 1479 5,71 1,27 47423 0,76 260882 2,85 809592 310,74 9,75 

fev/04 1716 5,71 1,08 47423 0,61 260882 2,93 809592 315,74 9,75 

mar/04 2355 5,71 1,38 47423 0,47 260882 2,91 809592 318,66 9,75 

abr/04 2870 5,71 1,18 47423 0,37 260882 2,91 809592 340,87 9,75 

mai/04 2864 5,71 1,23 47423 0,51 260882 3,11 809592 347,14 9,75 

jun/04 2709 5,71 1,23 47423 0,71 260882 3,13 809592 346,82 9,75 

jul/04 2936 5,71 1,29 49068 0,91 260882 3,04 880975 351,04 9,75 

ago/04 3118 5,71 1,29 49068 0,69 260882 3,00 880975 362,74 9,75 

set/04 3017 5,71 1,25 49068 0,33 260882 2,89 880975 365,63 9,75 

out/04 2784 5,71 1,21 49068 0,44 260882 2,85 880975 368,22 9,75 

nov/04 1840 5,71 1,25 49068 0,69 260882 2,79 880975 375,53 9,75 

dez/04 1115 5,71 1,48 49068 0,86 260882 2,72 880975 378,35 9,75 

jan/05 1190 3,16 1,38 49068 0,58 260052 2,69 880975 383,65 9,75 

fev/05 1353 3,16 1,22 49068 0,59 260052 2,60 880975 380,80 9,75 

mar/05 1844 3,16 1,53 49068 0,61 260052 2,71 880975 369,36 9,75 

abr/05 1814 3,16 1,41 49068 0,87 260052 2,58 880975 370,30 9,75 

mai/05 1549 3,16 1,50 49068 0,49 260052 2,45 880975 391,07 9,75 

jun/05 1756 3,16 1,59 49068 -0,02 260052 2,41 880975 393,95 9,75 

jul/05 1512 3,16 1,51 53708 0,25 260052 2,38 823833 395,31 8,75 

ago/05 1649 3,16 1,66 53708 0,17 260052 2,36 823833 395,17 8,75 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

set/05 1656 3,16 1,50 53708 0,35 260052 2,29 823833 395,27 8,75 

out/05 1542 3,16 1,41 53708 0,75 260052 2,26 823833 395,31 8,75 

nov/05 1133 3,16 1,38 53708 0,55 260052 2,21 823833 395,25 8,75 

dez/05 731 3,16 1,47 53708 0,36 260052 2,28 823833 395,99 8,75 

jan/06 1240 3,96 1,43 53708 0,59 294444 2,27 823833 393,13 8,75 

fev/06 1408 3,96 1,15 53708 0,41 294444 2,16 823833 392,07 8,75 

mar/06 1702 3,96 1,42 53708 0,43 294444 2,15 823833 391,88 8,75 

abr/06 1586 3,96 1,08 53708 0,21 294444 2,13 823833 391,68 8,75 

mai/06 1781 3,96 1,28 53708 0,10 294444 2,18 823833 387,08 8,75 

jun/06 1805 3,96 1,18 53708 -0,21 294444 2,25 823833 382,52 8,75 

jul/06 1824 3,96 1,17 52376 0,19 294444 2,19 894608 383,05 8,75 

ago/06 1949 3,96 1,26 52376 0,05 294444 2,16 894608 383,07 8,75 

set/06 1952 3,96 1,06 52376 0,21 294444 2,17 894608 382,75 8,75 

out/06 2086 3,96 1,09 52376 0,33 294444 2,15 894608 382,25 8,75 

nov/06 1815 3,96 1,02 52376 0,31 294444 2,16 894608 380,89 8,75 

dez/06 1287 3,96 0,99 52376 0,48 294444 2,15 894608 380,91 8,75 

jan/07 1383 6,09 1,08 52376 0,44 332554 2,14 894608 383,57 8,75 

fev/07 1911 6,09 0,87 52376 0,44 332554 2,10 894608 390,76 8,75 

mar/07 2410 6,09 1,05 52376 0,37 332554 2,09 894608 390,49 8,75 

abr/07 2401 6,09 0,94 52376 0,25 332554 2,03 894608 390,14 8,75 

mai/07 2677 6,09 1,03 52376 0,28 332554 1,98 894608 392,19 8,75 

jun/07 2831 6,09 0,91 52376 0,28 332554 1,93 894608 395,15 8,75 

jul/07 2979 6,09 0,97 54421 0,24 332554 1,88 1186803 394,78 7,50 

ago/07 3355 6,09 0,99 54421 0,47 332554 1,96 1186803 395,46 7,50 

set/07 3003 6,09 0,80 54421 0,18 332554 1,90 1186803 396,18 7,50 

out/07 3438 6,09 0,93 54421 0,30 332554 1,80 1186803 396,41 7,50 

nov/07 2949 6,09 0,84 54421 0,38 332554 1,77 1186803 396,88 7,50 

dez/07 1963 6,09 0,84 54421 0,74 332554 1,79 1186803 397,86 7,50 

jan/08 2033 5,17 0,93 54421 0,54 320435 1,77 1186803 399,92 7,50 

fev/08 2984 5,17 0,80 54421 0,49 320435 1,73 1186803 401,86 7,50 

mar/08 3389 5,17 0,84 54421 0,48 320435 1,71 1186803 403,35 7,50 

abr/08 3640 5,17 0,90 54421 0,55 320435 1,69 1186803 399,18 7,50 

mai/08 3857 5,17 0,88 54421 0,79 320435 1,66 1186803 400,99 7,50 

jun/08 4203 5,17 0,96 54421 0,74 320435 1,62 1186803 403,74 7,50 

jul/08 4072 5,17 1,07 54732 0,53 320435 1,59 1323675 410,64 4,50 

ago/08 4214 5,17 1,02 54732 0,28 320435 1,61 1323675 412,69 4,50 

set/08 4302 5,17 1,10 54732 0,26 320435 1,80 1323675 419,15 4,50 

out/08 4296 5,17 1,18 54732 0,45 320435 2,18 1323675 423,42 4,50 

nov/08 3530 5,17 1,02 54732 0,36 320435 2,27 1323675 423,36 4,50 

dez/08 2894 5,17 1,12 54732 0,28 320435 2,40 1323675 423,59 4,50 

jan/09 2398 -0,33 1,05 54732 0,48 333227 2,31 1323675 424,07 4,50 

fev/09 2885 -0,33 0,86 54732 0,55 333227 2,33 1323675 424,62 4,50 

mar/09 3408 -0,33 0,97 54732 0,20 333227 2,31 1323675 424,82 4,50 

abr/09 3328 -0,33 0,84 54732 0,48 333227 2,20 1323675 425,30 4,50 
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Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

mai/09 3379 -0,33 0,77 54732 0,47 333227 2,05 1323675 425,77 4,50 

jun/09 3534 -0,33 0,76 54732 0,36 333227 1,96 1323675 426,13 4,50 

jul/09 4150 -0,33 0,79 54825 0,24 333227 1,93 1629294 426,37 5,50 

ago/09 4243 -0,33 0,69 54825 0,15 333227 1,85 1629294 426,52 5,50 

set/09 4639 -0,33 0,69 54825 0,24 333227 1,82 1629294 426,76 5,50 

out/09 5088 -0,33 0,69 54825 0,28 333227 1,74 1629294 427,04 5,50 

nov/09 4331 -0,33 0,66 54825 0,41 333227 1,73 1629294 427,45 5,50 

dez/09 4054 -0,33 0,73 54825 0,37 333227 1,75 1629294 427,82 5,50 

jan/10 3545 7,53 0,66 54825 0,75 381045 1,78 1629294 428,57 5,50 

fev/10 4263 7,53 0,59 54825 0,78 381045 1,84 1629294 429,35 5,50 

mar/10 5432 7,53 0,76 54825 0,52 381045 1,79 1629294 429,87 5,50 

abr/10 5144 7,53 0,67 54825 0,57 381045 1,76 1629294 430,44 5,50 

mai/10 5549 7,53 0,75 54825 0,43 381045 1,82 1629294 430,87 5,50 

jun/10 5139 7,53 0,79 54825 0,00 381045 1,81 1629294 430,87 5,50 

jul/10 5505 7,53 0,86 57929 0,01 381045 1,77 1710624 430,88 6,50 

ago/10 5627 7,53 0,89 57929 0,04 381045 1,76 1710624 430,92 6,50 

set/10 5015 7,53 0,85 57929 0,45 381045 1,72 1710624 431,37 6,50 

out/10 4726 7,53 0,81 57929 0,75 381045 1,69 1710624 432,12 6,50 

nov/10 3740 7,53 0,81 57929 0,83 381045 1,71 1710624 432,95 6,50 

dez/10 2735 7,53 0,91 57929 0,63 381045 1,70 1710624 433,58 6,50 

jan/11 3100 2,73 0,86 57929 0,83 408746 1,68 1710624 434,41 6,50 

fev/11 4221 2,73 0,84 57929 0,80 408746 1,67 1710624 435,21 6,50 

mar/11 4751 2,73 0,92 57929 0,79 408746 1,66 1710624 436,00 6,50 

abr/11 4751 2,73 0,84 57929 0,77 408746 1,59 1710624 436,77 6,50 

mai/11 5133 2,73 0,99 57929 0,47 408746 1,61 1710624 437,24 6,50 

jun/11 4605 2,73 0,96 57929 0,15 408746 1,59 1710624 437,39 6,50 

jul/11 4509 2,73 0,97 59248 0,16 408746 1,56 2177392 437,55 5,50 

ago/11 4958 2,73 1,07 59248 0,37 408746 1,60 2177392 437,92 5,50 

set/11 4889 2,73 0,94 59248 0,53 408746 1,76 2177392 438,45 5,50 

out/11 5078 2,73 0,88 59248 0,43 408746 1,77 2177392 438,88 5,50 

nov/11 3624 2,73 0,86 59248 0,52 408746 1,79 2177392 439,40 5,50 

dez/11 2677 2,73 0,91 59248 0,50 408746 1,84 2177392 439,90 5,50 

jan/12 3315 1,03 0,89 59248 0,56 456126 1,79 2177392 440,46 5,50 

fev/12 3863 1,03 0,75 59248 0,45 456126 1,72 2177392 440,91 5,50 

mar/12 4251 1,03 0,82 59248 0,21 456126 1,79 2177392 441,12 5,50 

abr/12 4654 1,03 0,71 59248 0,64 456126 1,86 2177392 441,76 5,50 

mai/12 4731 1,03 0,74 59248 0,36 456126 1,99 2177392 442,12 5,50 

jun/12 4753 1,03 0,64 59248 0,08 456126 2,05 2177392 442,20 5,50 

jul/12 5183 1,03 0,68 62048 0,43 456126 2,03 3081712 442,63 2,50 

ago/12 5443 1,03 0,69 62048 0,41 456126 2,03 3081712 443,04 2,50 

set/12 5159 1,03 0,54 62048 0,57 456126 2,03 3081712 443,61 2,50 

out/12 5992 1,03 0,61 62048 0,59 456126 2,03 3081712 444,20 2,50 

nov/12 4423 1,03 0,55 62048 0,60 456126 2,07 3081712 444,80 2,50 

dez/12 4052 1,03 0,55 62048 0,79 456126 2,08 3081712 445,59 2,50 



90 

 

Mês/Ano  
FTRAT PIB SELIC APLAN  IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unidades)  (%) (%) (Mil/há)  (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jan/13 3877 2,49 0,60 62048 0,86 472493 2,03 3081712 446,45 2,50 

fev/13 4791 2,49 0,49 62048 0,60 472493 1,97 3081712 447,05 2,50 

mar/13 5813 2,49 0,55 62048 0,47 472493 1,98 3081712 447,52 2,50 

abr/13 6055 2,49 0,61 62048 0,55 472493 2,00 3081712 448,07 2,50 

mai/13 5986 2,49 0,60 62048 0,37 472493 2,03 3081712 448,44 2,50 

jun/13 6023 2,49 0,61 62048 0,26 472493 2,17 3081712 448,70 2,50 

jul/13 6076 2,49 0,72 65871 0,03 472493 2,25 4324319 448,73 2,50 

ago/13 6315 2,49 0,71 65871 0,24 472493 2,34 4324319 448,97 2,50 

set/13 5969 2,49 0,71 65871 0,35 472493 2,27 4324319 449,32 2,50 

out/13 5908 2,49 0,81 65871 0,57 472493 2,19 4324319 449,89 2,50 

nov/13 4315 2,49 0,72 65871 0,54 472493 2,30 4324319 450,43 2,50 

dez/13 3961 2,49 0,79 65871 0,92 472493 2,35 4324319 451,35 2,50 

jan/14 2664 0,10 0,85 65871 0,55 477548 2,38 4324319 451,90 3,50 

fev/14 4317 0,10 0,79 65871 0,69 477548 2,38 4324319 452,59 3,50 

mar/14 4342 0,10 0,77 65871 0,92 477548 2,33 4324319 453,51 3,50 

abr/14 5214 0,10 0,82 65871 0,67 477548 2,23 4324319 454,18 3,50 

mai/14 5387 0,10 0,87 65871 0,46 477548 2,22 4324319 454,64 3,50 

jun/14 4907 0,10 0,82 65871 0,40 477548 2,24 4324319 455,04 3,50 

jul/14 5366 0,10 0,95 66216 0,01 477548 2,22 2747463 455,05 4,50 

ago/14 5439 0,10 0,87 66216 0,25 477548 2,27 2747463 455,30 4,50 

set/14 5318 0,10 0,91 66216 0,57 477548 2,33 2747463 455,87 4,50 

out/14 5457 0,10 0,95 66216 0,42 477548 2,45 2747463 456,29 4,50 

nov/14 4119 0,10 0,84 66216 0,51 477548 2,55 2747463 456,80 4,50 

dez/14 3082 0,10 0,96 66216 0,78 477548 2,64 2747463 457,58 4,50 

Fontes – ANFAVEA, IBGE, BACEN, CONAB, CEPEA/ESALQ/USP, CEPEA, FGV, AGE/MAPA, BN-
DES, BB, Viaconsult, Tendência Consultoria 
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APÊNDICE B – Série Histórica Mensal Conhecida para a Variável Dependente e 
Variáveis Explanatórias, após Tratamento, com N = 2 46 

 

Tabela da série histórica mensal conhecida para a variável dependente e variáveis explanatórias, 
após tratamento, com N = 246 

Mês/ 
Ano 

FTRAT PIB SELIC APLAN IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unid) (%) (%) (Mil/há) (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jul/94 3823 5,33 6,87 38539 6,84 137478 0,93 160608 100,01 32,01 

ago/94 4779 5,33 4,17 38539 1,86 137478 0,90 160608 100,00 32,01 

set/94 4283 5,33 3,83 38539 1,53 137478 0,87 160608 99,95 32,01 

out/94 3542 5,33 3,62 38539 2,62 137478 0,85 160608 100,02 32,01 

nov/94 2816 5,33 4,07 38539 2,81 137478 0,84 160608 100,13 32,01 

dez/94 1807 5,33 3,80 38539 1,71 137478 0,85 160608 100,31 32,01 

jan/95 2301 4,42 3,37 38539 1,70 129325 0,85 160608 101,53 32,01 

fev/95 2995 4,42 3,25 38539 1,02 129325 0,84 160608 102,19 32,01 

mar/95 3522 4,42 4,26 38539 1,55 129325 0,89 160608 104,08 35,65 

abr/95 1556 4,42 4,26 38539 2,43 129325 0,91 160608 105,88 35,65 

mai/95 943 4,42 4,25 38539 2,67 129325 0,90 160608 106,77 35,65 

jun/95 1568 4,42 4,04 38539 2,26 129325 0,91 160608 106,81 30,73 

jul/95 1189 4,42 4,02 36971 2,36 129325 0,93 127075 107,40 30,73 

ago/95 1022 4,42 3,84 36971 0,99 129325 0,94 127075 108,79 30,73 

set/95 1025 4,42 3,32 36971 0,99 129325 0,95 127075 110,37 27,94 

out/95 555 4,42 3,09 36971 1,41 129325 0,96 127075 110,36 27,94 

nov/95 499 4,42 2,88 36971 1,47 129325 0,96 127075 110,65 27,94 

dez/95 419 4,42 2,78 36971 1,56 129325 0,97 127075 110,63 23,72 

jan/96 340 2,15 2,58 36971 1,34 118033 0,97 127075 112,04 23,72 

fev/96 570 2,15 2,35 36971 1,03 118033 0,98 127075 112,04 23,72 

mar/96 812 2,15 2,22 36971 0,35 118033 0,99 127075 112,43 24,34 

abr/96 998 2,15 2,07 36971 1,26 118033 0,99 127075 112,45 24,34 

mai/96 1082 2,15 2,01 36971 1,22 118033 1,00 127075 112,58 24,34 

jun/96 865 2,15 1,98 36575 1,19 118033 1,00 127075 113,10 21,44 

jul/96 996 2,15 1,93 36575 1,11 118033 1,01 130167 113,37 21,44 

ago/96 1207 2,15 1,97 36575 0,44 118033 1,01 130167 114,50 21,44 

set/96 1051 2,15 1,90 36575 0,15 118033 1,02 130167 115,09 20,97 

out/96 904 2,15 1,86 36575 0,30 118033 1,03 130167 115,24 20,97 

nov/96 745 2,15 1,80 36575 0,32 118033 1,03 130167 115,29 20,97 

dez/96 742 2,15 1,80 36575 0,47 118033 1,04 130167 113,83 17,02 

jan/97 564 3,38 1,73 36575 1,18 141760 1,04 130167 114,16 17,02 

fev/97 685 3,38 1,67 36575 0,50 141760 1,05 130167 115,14 17,02 

mar/97 935 3,38 1,64 36575 0,51 141760 1,06 130167 115,59 16,33 

abr/97 1296 3,38 1,66 36575 0,88 141760 1,06 130167 117,09 16,33 

mai/97 1417 3,38 1,58 36575 0,41 141760 1,07 130167 117,82 16,33 

jun/97 1520 3,38 1,61 36575 0,54 141760 1,07 130167 118,96 16,15 

jul/97 1687 3,38 1,60 35001 0,22 141760 1,08 194475 118,85 16,15 

ago/97 1871 3,38 1,59 35001 -0,02 141760 1,09 194475 118,84 16,15 

set/97 1957 3,38 1,59 35001 0,06 141760 1,09 194475 119,02 15,40 
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Mês/ 
Ano 

FTRAT PIB SELIC APLAN IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unid) (%) (%) (Mil/há) (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

out/97 1840 3,38 1,67 35001 0,23 141760 1,10 194475 119,24 15,40 

nov/97 1240 3,38 3,04 35001 0,17 141760 1,11 194475 119,28 15,40 

dez/97 1037 3,38 2,97 35001 0,43 141760 1,11 194475 119,31 15,89 

jan/98 735 0,04 2,67 35001 0,71 147496 1,12 194475 120,63 15,89 

fev/98 832 0,04 2,13 35001 0,46 147496 1,13 194475 121,89 15,89 

mar/98 1375 0,04 2,20 35001 0,34 147496 1,13 194475 122,04 17,77 

abr/98 1647 0,04 1,71 35001 0,24 147496 1,14 194475 122,57 17,77 

mai/98 1938 0,04 1,63 35001 0,50 147496 1,15 194475 122,56 17,77 

jun/98 2137 0,04 1,60 35001 0,02 147496 1,15 194475 122,29 16,63 

jul/98 1994 0,04 1,70 36896 -0,12 147496 1,16 161633 122,28 12,01 

ago/98 2133 0,04 1,48 36896 -0,51 147496 1,17 161633 122,43 11,54 

set/98 2107 0,04 2,49 36896 -0,22 147496 1,18 161633 122,35 11,41 

out/98 1689 0,04 2,94 36896 0,02 147496 1,19 161633 122,54 10,80 

nov/98 1014 0,04 2,63 36896 -0,12 147496 1,19 161633 122,60 10,43 

dez/98 1076 0,04 2,40 36896 0,33 147496 1,21 161633 122,60 9,42 

jan/99 886 0,25 2,18 36896 0,70 147598 1,50 161633 123,13 9,71 

fev/99 1271 0,25 2,38 36896 1,05 147598 1,92 161633 124,15 9,98 

mar/99 1713 0,25 3,33 36896 1,10 147598 1,90 161633 133,50 14,40 

abr/99 1937 0,25 2,35 36896 0,56 147598 1,70 161633 136,10 16,15 

mai/99 1969 0,25 2,02 36896 0,30 147598 1,68 161633 136,40 16,31 

jun/99 2088 0,25 1,67 36896 0,19 147598 1,77 161633 137,68 15,74 

jul/99 2037 0,25 1,66 37824 1,09 147598 1,80 219633 140,58 16,48 

ago/99 1763 0,25 1,57 37824 0,56 147598 1,89 219633 141,35 18,45 

set/99 1746 0,25 1,49 37824 0,31 147598 1,90 219633 142,67 20,07 

out/99 1613 0,25 1,38 37824 1,19 147598 1,97 219633 143,79 21,56 

nov/99 1083 0,25 1,39 37824 0,95 147598 1,93 219633 146,16 23,48 

dez/99 1099 0,25 1,60 37824 0,60 147598 1,85 219633 148,88 26,19 

jan/00 704 4,31 1,46 37824 0,62 201202 1,81 219633 150,74 26,44 

fev/00 1185 4,31 1,45 37824 0,13 201202 1,78 219633 151,73 26,31 

mar/00 1475 4,31 1,45 37824 0,22 201202 1,74 219633 153,05 22,06 

abr/00 1562 4,31 1,30 37824 0,42 201202 1,77 219633 153,32 20,26 

mai/00 2290 4,31 1,49 37824 0,01 201202 1,83 219633 153,13 20,36 

jun/00 2553 4,31 1,39 37824 0,23 201202 1,81 219633 155,96 21,37 

jul/00 2826 4,31 1,31 37847 1,61 201202 1,79 302367 156,23 9,75 

ago/00 3065 4,31 1,41 37847 1,31 201202 1,81 302367 156,00 9,75 

set/00 2740 4,31 1,22 37847 0,23 201202 1,84 302367 157,58 9,75 

out/00 2554 4,31 1,29 37847 0,14 201202 1,88 302367 158,81 9,75 

nov/00 2338 4,31 1,22 37847 0,32 201202 1,95 302367 161,95 9,75 

dez/00 1299 4,31 1,20 37847 0,59 201202 1,96 302367 162,28 9,75 

jan/01 1018 1,31 1,27 37847 0,57 220331 1,96 302367 165,89 9,75 

fev/01 1701 1,31 1,02 37847 0,46 220331 2,01 302367 167,46 9,75 

mar/01 1979 1,31 1,26 37847 0,38 220331 2,09 302367 167,85 9,75 

abr/01 2002 1,31 1,19 37847 0,58 220331 2,20 302367 169,98 9,75 

mai/01 2581 1,31 1,34 37847 0,41 220331 2,29 302367 171,84 9,75 
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Mês/ 
Ano 

FTRAT PIB SELIC APLAN IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unid) (%) (%) (Mil/há) (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jun/01 2726 1,31 1,27 37847 0,52 220331 2,38 302367 175,05 9,75 

jul/01 2885 1,31 1,50 40235 1,33 220331 2,47 468117 176,10 9,75 

ago/01 3204 1,31 1,60 40235 0,70 220331 2,51 468117 180,65 9,75 

set/01 2936 1,31 1,32 40235 0,28 220331 2,67 468117 181,34 9,75 

out/01 2946 1,31 1,53 40235 0,83 220331 2,74 468117 183,01 9,75 

nov/01 2497 1,31 1,39 40235 0,71 220331 2,54 468117 185,84 9,75 

dez/01 1728 1,31 1,39 40235 0,65 220331 2,37 468117 186,70 9,75 

jan/02 1506 2,66 1,53 40235 0,52 253887 2,38 468117 188,80 9,75 

fev/02 1855 2,66 1,25 40235 0,36 253887 2,42 468117 190,77 9,75 

mar/02 2329 2,66 1,37 40235 0,60 253887 2,35 468117 193,12 9,75 

abr/02 2564 2,66 1,48 40235 0,80 253887 2,32 468117 195,37 9,75 

mai/02 2876 2,66 1,41 40235 0,21 253887 2,48 468117 196,32 9,75 

jun/02 3250 2,66 1,33 40235 0,42 253887 2,72 468117 196,55 9,75 

jul/02 3400 2,66 1,54 43947 1,19 253887 2,94 587317 197,65 9,75 

ago/02 3407 2,66 1,44 43947 0,65 253887 3,10 587317 201,93 9,75 

set/02 4041 2,66 1,38 43947 0,72 253887 3,35 587317 207,21 9,75 

out/02 3801 2,66 1,65 43947 1,31 253887 3,80 587317 214,64 9,75 

nov/02 2377 2,66 1,54 43947 3,02 253887 3,58 587317 224,13 9,75 

dez/02 1811 2,66 1,74 43947 2,10 253887 3,64 587317 234,80 9,75 

jan/03 899 1,15 1,97 43947 2,25 283385 3,44 587317 240,67 9,75 

fev/03 1824 1,15 1,83 43947 1,57 283385 3,60 587317 251,82 9,75 

mar/03 2548 1,15 1,78 43947 1,23 283385 3,44 587317 262,13 9,75 

abr/03 2595 1,15 1,87 43947 0,97 283385 3,11 587317 271,86 9,75 

mai/03 3007 1,15 1,97 43947 0,61 283385 2,96 587317 291,73 9,75 

jun/03 3424 1,15 1,86 43947 -0,15 283385 2,88 587317 296,09 9,75 

jul/03 3243 1,15 2,08 47423 0,20 283385 2,88 809592 298,06 9,75 

ago/03 2803 1,15 1,77 47423 0,34 283385 3,00 809592 298,68 9,75 

set/03 3256 1,15 1,68 47423 0,78 283385 2,92 809592 304,20 9,75 

out/03 2775 1,15 1,64 47423 0,29 283385 2,86 809592 305,28 9,75 

nov/03 1797 1,15 1,34 47423 0,34 283385 2,91 809592 306,42 9,75 

dez/03 1305 1,15 1,37 47423 0,52 283385 2,93 809592 309,61 9,75 

jan/04 1479 5,71 1,27 47423 0,76 260882 2,85 809592 310,74 9,75 

fev/04 1716 5,71 1,08 47423 0,61 260882 2,93 809592 315,74 9,75 

mar/04 2355 5,71 1,38 47423 0,47 260882 2,91 809592 318,66 9,75 

abr/04 2870 5,71 1,18 47423 0,37 260882 2,91 809592 340,87 9,75 

mai/04 2864 5,71 1,23 47423 0,51 260882 3,11 809592 347,14 9,75 

jun/04 2709 5,71 1,23 47423 0,71 260882 3,13 809592 346,82 9,75 

jul/04 2936 5,71 1,29 49068 0,91 260882 3,04 880975 351,04 9,75 

ago/04 3118 5,71 1,29 49068 0,69 260882 3,00 880975 362,74 9,75 

set/04 3017 5,71 1,25 49068 0,33 260882 2,89 880975 365,63 9,75 

out/04 2784 5,71 1,21 49068 0,44 260882 2,85 880975 368,22 9,75 

nov/04 1840 5,71 1,25 49068 0,69 260882 2,79 880975 375,53 9,75 

dez/04 1115 5,71 1,48 49068 0,86 260882 2,72 880975 378,35 9,75 

jan/05 1190 3,16 1,38 49068 0,58 260052 2,69 880975 383,65 9,75 
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Mês/ 
Ano 

FTRAT PIB SELIC APLAN IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unid) (%) (%) (Mil/há) (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

fev/05 1353 3,16 1,22 49068 0,59 260052 2,60 880975 380,80 9,75 

mar/05 1844 3,16 1,53 49068 0,61 260052 2,71 880975 369,36 9,75 

abr/05 1814 3,16 1,41 49068 0,87 260052 2,58 880975 370,30 9,75 

mai/05 1549 3,16 1,50 49068 0,49 260052 2,45 880975 391,07 9,75 

jun/05 1756 3,16 1,59 49068 -0,02 260052 2,41 880975 393,95 9,75 

jul/05 1512 3,16 1,51 53708 0,25 260052 2,38 823833 395,31 8,75 

ago/05 1649 3,16 1,66 53708 0,17 260052 2,36 823833 395,17 8,75 

set/05 1656 3,16 1,50 53708 0,35 260052 2,29 823833 395,27 8,75 

out/05 1542 3,16 1,41 53708 0,75 260052 2,26 823833 395,31 8,75 

nov/05 1133 3,16 1,38 53708 0,55 260052 2,21 823833 395,25 8,75 

dez/05 731 3,16 1,47 53708 0,36 260052 2,28 823833 395,99 8,75 

jan/06 1240 3,96 1,43 53708 0,59 294444 2,27 823833 393,13 8,75 

fev/06 1408 3,96 1,15 53708 0,41 294444 2,16 823833 392,07 8,75 

mar/06 1702 3,96 1,42 53708 0,43 294444 2,15 823833 391,88 8,75 

abr/06 1586 3,96 1,08 53708 0,21 294444 2,13 823833 391,68 8,75 

mai/06 1781 3,96 1,28 53708 0,10 294444 2,18 823833 387,08 8,75 

jun/06 1805 3,96 1,18 53708 -0,21 294444 2,25 823833 382,52 8,75 

jul/06 1824 3,96 1,17 52376 0,19 294444 2,19 894608 383,05 8,75 

ago/06 1949 3,96 1,26 52376 0,05 294444 2,16 894608 383,07 8,75 

set/06 1952 3,96 1,06 52376 0,21 294444 2,17 894608 382,75 8,75 

out/06 2086 3,96 1,09 52376 0,33 294444 2,15 894608 382,25 8,75 

nov/06 1815 3,96 1,02 52376 0,31 294444 2,16 894608 380,89 8,75 

dez/06 1287 3,96 0,99 52376 0,48 294444 2,15 894608 380,91 8,75 

jan/07 1383 6,09 1,08 52376 0,44 332554 2,14 894608 383,57 8,75 

fev/07 1911 6,09 0,87 52376 0,44 332554 2,10 894608 390,76 8,75 

mar/07 2410 6,09 1,05 52376 0,37 332554 2,09 894608 390,49 8,75 

abr/07 2401 6,09 0,94 52376 0,25 332554 2,03 894608 390,14 8,75 

mai/07 2677 6,09 1,03 52376 0,28 332554 1,98 894608 392,19 8,75 

jun/07 2831 6,09 0,91 52376 0,28 332554 1,93 894608 395,15 8,75 

jul/07 2979 6,09 0,97 54421 0,24 332554 1,88 1186803 394,78 7,50 

ago/07 3355 6,09 0,99 54421 0,47 332554 1,96 1186803 395,46 7,50 

set/07 3003 6,09 0,80 54421 0,18 332554 1,90 1186803 396,18 7,50 

out/07 3438 6,09 0,93 54421 0,30 332554 1,80 1186803 396,41 7,50 

nov/07 2949 6,09 0,84 54421 0,38 332554 1,77 1186803 396,88 7,50 

dez/07 1963 6,09 0,84 54421 0,74 332554 1,79 1186803 397,86 7,50 

jan/08 2033 5,17 0,93 54421 0,54 320435 1,77 1186803 399,92 7,50 

fev/08 2984 5,17 0,80 54421 0,49 320435 1,73 1186803 401,86 7,50 

mar/08 3389 5,17 0,84 54421 0,48 320435 1,71 1186803 403,35 7,50 

abr/08 3640 5,17 0,90 54421 0,55 320435 1,69 1186803 399,18 7,50 

mai/08 3857 5,17 0,88 54421 0,79 320435 1,66 1186803 400,99 7,50 

jun/08 4203 5,17 0,96 54421 0,74 320435 1,62 1186803 403,74 7,50 

jul/08 4072 5,17 1,07 54732 0,53 320435 1,59 1323675 410,64 4,50 

ago/08 4214 5,17 1,02 54732 0,28 320435 1,61 1323675 412,69 4,50 

set/08 4302 5,17 1,10 54732 0,26 320435 1,80 1323675 419,15 4,50 
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FTRAT PIB SELIC APLAN IPCA VBP DOLAR CITAM IPAMA JUROS 

(Unid) (%) (%) (Mil/há) (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

out/08 4296 5,17 1,18 54732 0,45 320435 2,18 1323675 423,42 4,50 

nov/08 3530 5,17 1,02 54732 0,36 320435 2,27 1323675 423,36 4,50 

dez/08 2894 5,17 1,12 54732 0,28 320435 2,40 1323675 423,59 4,50 

jan/09 2398 -0,33 1,05 54732 0,48 333227 2,31 1323675 424,07 4,50 

fev/09 2885 -0,33 0,86 54732 0,55 333227 2,33 1323675 424,62 4,50 

mar/09 3408 -0,33 0,97 54732 0,20 333227 2,31 1323675 424,82 4,50 

abr/09 3328 -0,33 0,84 54732 0,48 333227 2,20 1323675 425,30 4,50 

mai/09 3379 -0,33 0,77 54732 0,47 333227 2,05 1323675 425,77 4,50 

jun/09 3534 -0,33 0,76 54732 0,36 333227 1,96 1323675 426,13 4,50 

jul/09 4150 -0,33 0,79 54825 0,24 333227 1,93 1629294 426,37 5,50 

ago/09 4243 -0,33 0,69 54825 0,15 333227 1,85 1629294 426,52 5,50 

set/09 4639 -0,33 0,69 54825 0,24 333227 1,82 1629294 426,76 5,50 

out/09 5088 -0,33 0,69 54825 0,28 333227 1,74 1629294 427,04 5,50 

nov/09 4331 -0,33 0,66 54825 0,41 333227 1,73 1629294 427,45 5,50 

dez/09 4054 -0,33 0,73 54825 0,37 333227 1,75 1629294 427,82 5,50 

jan/10 3545 7,53 0,66 54825 0,75 381045 1,78 1629294 428,57 5,50 

fev/10 4263 7,53 0,59 54825 0,78 381045 1,84 1629294 429,35 5,50 

mar/10 5432 7,53 0,76 54825 0,52 381045 1,79 1629294 429,87 5,50 

abr/10 5144 7,53 0,67 54825 0,57 381045 1,76 1629294 430,44 5,50 

mai/10 5549 7,53 0,75 54825 0,43 381045 1,82 1629294 430,87 5,50 

jun/10 5139 7,53 0,79 54825 0,00 381045 1,81 1629294 430,87 5,50 

jul/10 5505 7,53 0,86 57929 0,01 381045 1,77 1710624 430,88 6,50 

ago/10 5627 7,53 0,89 57929 0,04 381045 1,76 1710624 430,92 6,50 

set/10 5015 7,53 0,85 57929 0,45 381045 1,72 1710624 431,37 6,50 

out/10 4726 7,53 0,81 57929 0,75 381045 1,69 1710624 432,12 6,50 

nov/10 3740 7,53 0,81 57929 0,83 381045 1,71 1710624 432,95 6,50 

dez/10 2735 7,53 0,91 57929 0,63 381045 1,70 1710624 433,58 6,50 

jan/11 3100 2,73 0,86 57929 0,83 408746 1,68 1710624 434,41 6,50 

fev/11 4221 2,73 0,84 57929 0,80 408746 1,67 1710624 435,21 6,50 

mar/11 4751 2,73 0,92 57929 0,79 408746 1,66 1710624 436,00 6,50 

abr/11 4751 2,73 0,84 57929 0,77 408746 1,59 1710624 436,77 6,50 

mai/11 5133 2,73 0,99 57929 0,47 408746 1,61 1710624 437,24 6,50 

jun/11 4605 2,73 0,96 57929 0,15 408746 1,59 1710624 437,39 6,50 

jul/11 4509 2,73 0,97 59248 0,16 408746 1,56 2177392 437,55 5,50 

ago/11 4958 2,73 1,07 59248 0,37 408746 1,60 2177392 437,92 5,50 

set/11 4889 2,73 0,94 59248 0,53 408746 1,76 2177392 438,45 5,50 

out/11 5078 2,73 0,88 59248 0,43 408746 1,77 2177392 438,88 5,50 

nov/11 3624 2,73 0,86 59248 0,52 408746 1,79 2177392 439,40 5,50 

dez/11 2677 2,73 0,91 59248 0,50 408746 1,84 2177392 439,90 5,50 

jan/12 3315 1,03 0,89 59248 0,56 456126 1,79 2177392 440,46 5,50 

fev/12 3863 1,03 0,75 59248 0,45 456126 1,72 2177392 440,91 5,50 

mar/12 4251 1,03 0,82 59248 0,21 456126 1,79 2177392 441,12 5,50 

abr/12 4654 1,03 0,71 59248 0,64 456126 1,86 2177392 441,76 5,50 

mai/12 4731 1,03 0,74 59248 0,36 456126 1,99 2177392 442,12 5,50 
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(Unid) (%) (%) (Mil/há) (%) (Milhões 
R$) (R$/U$) (Milhões 

R$) (%) (%) 

jun/12 4753 1,03 0,64 59248 0,08 456126 2,05 2177392 442,20 5,50 

jul/12 5183 1,03 0,68 62048 0,43 456126 2,03 3081712 442,63 2,50 

ago/12 5443 1,03 0,69 62048 0,41 456126 2,03 3081712 443,04 2,50 

set/12 5159 1,03 0,54 62048 0,57 456126 2,03 3081712 443,61 2,50 

out/12 5992 1,03 0,61 62048 0,59 456126 2,03 3081712 444,20 2,50 

nov/12 4423 1,03 0,55 62048 0,60 456126 2,07 3081712 444,80 2,50 

dez/12 4052 1,03 0,55 62048 0,79 456126 2,08 3081712 445,59 2,50 

jan/13 3877 2,49 0,60 62048 0,86 472493 2,03 3081712 446,45 2,50 

fev/13 4791 2,49 0,49 62048 0,60 472493 1,97 3081712 447,05 2,50 

mar/13 5813 2,49 0,55 62048 0,47 472493 1,98 3081712 447,52 2,50 

abr/13 6055 2,49 0,61 62048 0,55 472493 2,00 3081712 448,07 2,50 

mai/13 5986 2,49 0,60 62048 0,37 472493 2,03 3081712 448,44 2,50 

jun/13 6023 2,49 0,61 62048 0,26 472493 2,17 3081712 448,70 2,50 

jul/13 6076 2,49 0,72 65871 0,03 472493 2,25 4324319 448,73 2,50 

ago/13 6315 2,49 0,71 65871 0,24 472493 2,34 4324319 448,97 2,50 

set/13 5969 2,49 0,71 65871 0,35 472493 2,27 4324319 449,32 2,50 

out/13 5908 2,49 0,81 65871 0,57 472493 2,19 4324319 449,89 2,50 

nov/13 4315 2,49 0,72 65871 0,54 472493 2,30 4324319 450,43 2,50 

dez/13 3961 2,49 0,79 65871 0,92 472493 2,35 4324319 451,35 2,50 

jan/14 2664 0,10 0,85 65871 0,55 477548 2,38 4324319 451,90 3,50 

fev/14 4317 0,10 0,79 65871 0,69 477548 2,38 4324319 452,59 3,50 

mar/14 4342 0,10 0,77 65871 0,92 477548 2,33 4324319 453,51 3,50 

abr/14 5214 0,10 0,82 65871 0,67 477548 2,23 4324319 454,18 3,50 

mai/14 5387 0,10 0,87 65871 0,46 477548 2,22 4324319 454,64 3,50 

jun/14 4907 0,10 0,82 65871 0,40 477548 2,24 4324319 455,04 3,50 

jul/14 5366 0,10 0,95 66216 0,01 477548 2,22 2747463 455,05 4,50 

ago/14 5439 0,10 0,87 66216 0,25 477548 2,27 2747463 455,30 4,50 

set/14 5318 0,10 0,91 66216 0,57 477548 2,33 2747463 455,87 4,50 

out/14 5457 0,10 0,95 66216 0,42 477548 2,45 2747463 456,29 4,50 

nov/14 4119 0,10 0,84 66216 0,51 477548 2,55 2747463 456,80 4,50 

dez/14 3082 0,10 0,96 66216 0,78 477548 2,64 2747463 457,58 4,50 

Fonte: ANFAVEA, IBGE, BACEN, CONAB, CEPEA/ESALQ/USP, CEPEA, FGV, AGE/MAPA, BNDES, 
BB, Viaconsult 
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APÊNDICE C – Gráfico dos ACF e PACF dos Resíduos do s Modelos Testados 
com o Princípio da Parcimônia – Modelos SARIMA 

 

 

 
Quadro do gráfico dos ACF e PACF dos resíduos dos modelos testados com o princípio da parcimô-
nia – Modelos SARIMA 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
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APÊNDICE D – Gráfico dos ACF e PACF dos Resíduos do s Modelos Testados 
com o Princípio da Parcimônia – Modelos SARIMAX 

 

 

 
Quadro do gráfico dos ACF e PACF dos resíduos dos modelos testados com o princípio da parcimô-
nia – Modelos SARIMAX 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
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APÊNDICE E – Gráfico dos ACF e PACF dos Resíduos do s Modelos Testados 
com o Princípio da Parcimônia – Modelos SARIMA e SA RIMAX da Série FTRAT 

com Transformação Logarítmica e Tomada em 1ª Difere nça 
 

 

 
Quadro do gráfico dos ACF e PACF dos resíduos dos modelos testados com o princípio da parcimô-
nia – Modelos SARIMA e SARIMAX da série FTRAT com transformação logarítmica e tomada em 1ª 
diferença 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
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APÊNDICE F – Gráfico dos ACF e PACF dos Resíduos do s Modelos Testados 
com o Princípio da Parcimônia – Modelos SARIMA e SA RIMAX da Série FTRAT 

com Transformação Logarítmica e Tomada em 1ª Difere nça 
 

 

 
Quadro do gráfico dos ACF e PACF dos resíduos dos modelos testados com o princípio da parcimô-
nia – Modelos SARIMAX e SARIMA da série FTRAT com transformação logarítmica e tomada em 1ª 
diferença 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
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APÊNDICE G – Teste Estatístico do Critério de Infor mação Akaike dos Modelos 
Estimados da Série FTRAT com Transformação Logarítm ica com Transforma-

ção Logarítmica e Tomada em 1ª Diferença 
 

 

Tabela do teste estatístico do critério de informação Akaike dos modelos estimados da série FTRAT 
com transformação logarítmica e tomada em 1ª diferença 

Modelo  Graus de Liberdade  Resultado do teste AIC  
SARIMA (15,1,1) (1,1,1)  
Série com Log 18 -142,243 

SARIMAX (15,1,1) (1,1,1) 
Série com Log 19 -131,731 

SARIMAX (1,1,15) (1,1,1) 
Série com Log 19 -130,260 

SARIMA (1,1,15) (1,1,1)  
Série com Log 18 -141,851 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
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APÊNDICE H – Erro Quadrático Médio de Previsão dos Modelos Estimados da 
Série FTRAT com Transformação Logarítmica com Trans formação Logarítmica 

e Tomada em 1ª Diferença 
 

 

Tabela do erro quadrático médio de previsão dos modelos estimados da série FTRAT com transfor-
mação logarítmica e tomada em 1ª diferença 

Modelo  Erro quadrático médio de previsão  
SARIMA (15,1,1) (1,1,1)  
Série com Log 11724313 

SARIMAX (15,1,1) (1,1,1) 
Série com Log 11724311 

SARIMAX (1,1,15) (1,1,1) 
Série com Log 2243696 

SARIMA (1,1,15) (1,1,1)  
Série com Log 2428948 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor a partir dos dados da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


