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Resumo: Uma análise de como a estrutura da cadeia de suprimento agrícola pode gerar

comportamentos cíclicos nos preços. Aplicando a análise espectral às séries de preços

agrícolas no Brasil identifica-se ciclos nos preços. Usando um modelo de Dinâmica de

Sistemas da cadeia de suprimento agrícola são feitas algumas simulações para verificar

se o modelo gera comportamentos similares aos encontrados nas séries históricas.

Identifica pontos de alavancagem que podem ser usados para criar políticas de

estabilização de preços.

Palavras-Chaves: Feedback, Delay, Elasticidade de Demanda, Elasticidade de Oferta,

Dinâmica de Sistemas.
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1. INTRODUÇÃO

Usamos como base deste estudo a administração de operações. Nessa área há vários

estudos sobre o comportamento cíclico na capacidade produtiva, na produção e nos

estoques de determinadas cadeias de suprimento. Para os administradores e engenheiros

de produção esse comportamento cíclico é um fenômeno aceito por todos. Um desses

comportamentos é chamado de "efeito chicote" e é difundido através do Beer Game,

STERMAN (2000) e SENGE (1990), um dos jogos mais usados nas aulas de

administração de cadeias de suprimento. Esses fenômenos foram primeiro descritos por

FORRESTER (1961). A partir da constatação desses fenômenos Forrester criou a

Dinâmica de Sistemas.

Nas cadeias de suprimento que foram estudadas, porém, esse comportamento cíclico

não tem efeito direto sobre os preços, isto é, ele não gera ciclos no preço. Isso porque

nesses mercados os preços não são livremente estabelecidos pela interação entre as

forças de demanda e oferta. Nesses mercados as empresas têm um certo controle sobre

os preços. Nessas condições os ciclos na capacidade produtiva, na produção e nos

estoques afetam os custos e a competitividade das empresas e da cadeia de suprimento

como um todo, mas não causam mudanças concomitantes nos preços.

Entretanto, em mercados mais competitivos, nos quais as forças de demanda e oferta

determinam livremente os preços, esses ciclos na capacidade produtiva, na produção e

nos estoques de uma cadeia de suprimento podem causar ciclos nos preços. Essa foi a

nossa premissa neste estudo. Se a estrutura de uma cadeia de suprimento pode causar

ciclos em tantas variáveis do sistema, achamos plausível supor que também pode causar

ciclos nos preços.

Portanto, neste estudo queremos analisar a cadeia de suprimento agrícola, que é um

mercado considerado altamente competitivo. Iremos verificar se existem ciclos nos

preços e se a estrutura da cadeia de suprimento pode causar esses ciclos.
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1.1 Economia

Na economia há um debate secular sobre as ocilações nos preços de alguns produtos.

Estudos sobre o comportamento dos preços de alguns produtos agrícolas mostraram que

eles têm um componente cíclico (conforme veremos no capítulo 2). Isto é, a série

temporal dos preços contém um componente periódico. O ciclo é a tendência de uma

série temporal exibir valores máximos e mínimos em intervalos regulares.

A simples constatação desses ciclos causou, e ainda causa, grandes debates. Alguns

argumentam que esses ciclos não existem. Outros alegam que eles existem, mas que são

causados por fatores exógenos (como secas). Nesse caso, depois de o equilíbrio de

mercado ser perturbado por um fator exógeno que causa um desequilíbrio, as forças de

mercado agem e trazem o mercado de volta ao equilíbrio.

Uma outra parte, se bem que uma minoria, argumenta que esses ciclos são gerados

endogenamente, isto é, que a estrutura do mercado agrícola é a principal causa desses

ciclos. A teoria de geração endógena diz que cada fase do ciclo gera a fase seguinte, e

assim por diante. Isto é, o mercado se mantém em constante desequilíbrio.

Em geral, os economistas tendem a duvidar da existência de oscilações cíclicas

endógenas. Eles não reconhecem que o preço de qualquer produto possa ter um ciclo

regular, pois, para muitos, isso seria prova de que o mercado não é eficiente. Quando o

mercado não é eficiente os preços não refletem toda a informação disponível, o que

quer dizer que os produtores não tomam decisões economicamente racionais. Portanto,

segundo os proponentes dessa teoria, um agente econômico conseguiria gerar lucros

acima do normal usando como base informações disponíveis ao público.

Muth foi um dos economistas que mais defenderam a hipótese de racionalidade na

tomada de decisão dos agentes econômicos. Ele resume as críticas aos modelos de

geração endógena dos ciclos: "If expectations were not moderately rational there would

be opportunities for economists to make profits in commodity speculation, running a

firm, or selling the information to present owners." (MUTH, 1961, p. 330).
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Ezekiel explicou por que há tanta relutância entre economistas em aceitar a teoria de

geração endógena dos ciclos.

"Classical economic theory rests upon the assumption that price and production, if

disturbed from their equilibrium, tend to gravitate back toward that normal...The

equilibrium concept lies in the heart of classic theory. If prices and production do not

converge rapidly to an equilibrium, then each industry may recurringIy attract to it more

labor and investment than it can use to advantage, and may leave that labor and

investment only partly utilized much of the time." (EZEKIEL, 1938, p. 278).

Esse debate é central para a teoria econômica, pois muitos desses produtos agrícolas

cujos preços têm um componente cíclico fazem parte de mercados que mais se

assemelham aos "mercados perfeitos" dos livros-texto de economia. Se nesses

mercados existirem ciclos duradouros nos preços dos produtos, isso pode ser uma prova

de que mesmo quando há condições de mercado de pura competição, não há um

mecanismo de auto-regulação:

" ...which can provi de fulI utilization of resources. Unemployrnent, excess capacity, and

the wasteful use of resources may occur even when alI the competitive assumptions are

fulfilled. If enough commodities follow the cobweb form of reaction, competitive

readjustments may fail notably to reach the most productive employment of resources."

(HOLLAND, 1977, p. 28).

Ezekiel foi o pnmerro a construir um modelo formal que gerava esses ciclos

endogenamente. Ele chamou esse modelo de Cobweb, e até hoje é o modelo usado

como base por alguns pesquisadores para tentar explicar os ciclos nos preços de

produtos agrícolas.

1.2 Hipóteses

O objetivo desta tese é dar urna contribuição para esse debate. Queremos oferecer uma

perspectiva diferente, trazendo nossos conhecimentos de Dinâmica de Sistemas e de
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Administração de Cadeias de Suprimento para tentarmos entender como são formados

os preços de produtos agrícolas.

As hipóteses aqui estudadas são:

1. Existem ciclos nos preços dos produtos agrícolas no Brasil; e

2. O modelo cobweb dinâmico é uma boa representação da cadeia de suprimento

agrícola brasileira.

Precisamos distinguir entre a primeira e a segunda. Uma coisa é ter ciclos nos preços

agrícolas, outra coisa é identificar a causa desses ciclos. Com a primeira hipótese

estamos querendo verificar se existem ciclos nos preços dos produtos agrícolas

brasileiros. Nessa hipótese não estamos fazendo nenhuma alusão às causas desses

ciclos.

Se existirem ciclos nos preços dos produtos aqui estudados, na segunda hipótese

estaremos querendo identificar as causas desses ciclos. Nesse caso, o teste é um pouco

mais sutil, pois vários modelos podem ser ajustados para qualquer série temporal dada.

Por isso, talvez o melhor que possamos fazer aqui é providenciar um modelo que

explique os ciclos encontrados, mas isso não nos permite concluir que essa é a causa do

fenômeno observado. Entretanto, podemos verificar quão bem esse modelo explica os

ciclos.

No capítulo 5 veremos a metodologia de pesquisa que usaremos para testar as

hipóteses.

1.3 Relevância

Os preços de produtos agrícolas são mais voláteis do que os preços da maioria dos

produtos não agrícolas. O preço de um produto agrícola pode cair 50% em pouco

tempo. Essa instabilidade causa grandes prejuízos aos produtores e aos países que

dependem muito da sua produção agropecuária. Os países mais pobres e muitos países

em desenvolvimento (como o Brasil) são dependentes (em graus diferentes) das

exportações da sua produção agropecuária.
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Em alguns países as commodities em geral (não necessariamente apenas agropecuárias)

representam quase que a totalidade das receitas em moeda estrangeira. Portanto, tais

commodities afetam a estabilidade política e o desenvolvimento econômico desses

países. Obviamente que quando há uma grande queda nos preços dessas commodities,

esses países passam por dificuldades.

Felizmente a dependência brasileira da produção e exportação dessas commodities tem

diminuído, mas ainda é essencial para o equilíbrio das nossas contas externas. A

indústria agropecuária gera um grande superávit comercial para o país. Claro que as

flutuações nos preços desses produtos também afetam a nossa economia.

A preocupação é tão grande que já houve muitas tentativas de controlar os preços de

certos produtos, tentativas tanto em nível nacional quanto internacional. Essas

iniciativas não têm se mostrado muito eficazes.

Com certeza, questões políticas e interesses conflituosos são parte da explicação do

fracasso dessas tentativas, mas a principal causa é que não sabemos bem qual a

interação dinâmica entre demanda e oferta para esses produtos. Um dos grandes

problemas é que não há consenso sobre o que causa essa grande instabilidade nos

preços de commodities agropecuárias.

"Though some systematic basis is implied by the presence of a dominant, relatively

constant, long-term cycle in many commodities, we do not understand its causes well

enough to design viable control mechanisms. Wherever stabilization has been

attempted, supply or demand has risen inexorably to defeat the control mechanism."

(MEADOWS, 1970, p. 2).

Se quisermos cnar mecanismos eficazes de estabilização de preços de produtos

agropecuários, precisamos entender como esses preços são formados e quais os pontos

mais eficazes de controle. O nosso estudo tenta contribuir para esse debate.
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Entender a formação dos preços de produtos agrícolas também contribui com a

possibilidade de um produtor individual melhor administrar o seu negócio. Decisões

sobre que produto produzir, em que quantidade e quando, são as mais importantes que

um produtor pode tomar. Se houver um melhor entendimento sobre o que causa essa

flutuação nos preços, ele pode melhorar suas decisões.

Outra contribuição deste estudo, está ligada à área econômica. Aqui estaremos

identificando se há ciclos nos preços de produtos agrícolas no Brasil, o que por si só já

é uma informação útil para economistas, produtores e para o governo. Também

estaremos oferecendo um modelo que aprimora o modelo Cobweb, fazendo com que

seus pressupostos sejam mais realistas e que ele possa ser mais útil na tarefa de

entender os mecanismos do mercado.

1.4 Interdisciplinaridade

Como os sistemas dos quais fazemos parte não são estanques e sempre envolvem várias

áreas de conhecimento, para fazermos análises úteis, precisamos dar um tratamento

mais sistêmico e abrangente aos problemas. Isso faz com que tenhamos de abordar

temas que não fazem parte da nossa área de especialidade. Com certeza esse é o caso no

presente estudo.

Não somos economistas; e nem essa pesquisa é da área econômica. Nosso interesse é

entender como a estrutura da cadeia de suprimento agrícola pode gerar oscilações nos

preços dos produtos. Porém, ao investigar as pesquisas sobre esse tema, descobrimos

que a maior parte dos estudos é da área econômica. Isso porque o problema que nos

interessa é de fundamental importância para a teoria econômica.

Isso gera vantagens e desvantagens. As desvantagens estão relacionadas à nossa falta de

conhecimentos profundos sobre economia. Assim, podemos estar cometendo erros

simplórios nos tópicos que abordamos, os quais têm muito conteúdo econômico.

Entretanto, os conceitos econômicos aqui usados não são fundamentais para o objetivo

principal da pesquisa, que é o de identificar as causas dos ciclos nos preços de produtos

agrícolas.
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Vamos abordar os conceitos econômicos para dar uma explicação histórica do

desenvolvimento do problema e das teorias propostas para explicar os fenômenos

observados. Também iremos comparar nossa análise do tema com a análise econômica.

Aqui, apesar dos nossos esforços para tentar entender e representar de forma clara e

justa os conceitos e as conclusões econômicas, muito provavelmente não iremos

satisfazer os economistas em geral.

Consideramos esse mesmo ponto uma vantagem para o nosso estudo. Em qualquer

análise de um problema é sempre recomendável ter mais de um ponto de vista e mais de

uma abordagem. Acreditamos que essa pesquisa é uma contribuição relevante para o

estudo dos ciclos nos preços de produtos agrícolas, pois aborda o problema com uma

visão não econômica.

Nossas conclusões sobre as causas dos ciclos nos preços de commodities não estarão

baseadas em conceitos econômicos, mas nos nossos conhecimentos de cadeias de

suprimento e dinâmica de sistemas.
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2. EQUILÍBRIO DE SISTEMAS

Quando uma variável em um sistema flutua, não quer dizer que o sistema não é estável.

Flutuação e estabilidade são coisas diferentes. A estabilidade é uma característica de um

sistema, ela está sempre relacionada a um ponto de equilíbrio do mesmo. Um sistema

possui estabilidade quando o equilíbrio for readquirido rapidamente depois de sofrer a

influência de distúrbios exógenos. Isto é, o sistema irá oscilar, mas essas ocilações

serão convergentes e o levarão, depois de um certo período de tempo, de volta ao

equilíbrio.

Quanto mais estável for um sistema, menores serão os efeitos de distúrbios exógenos.

Quanto mais estável, mais rapidamente ele voltará ao equilíbrio depois de ser

perturbado por um fator exógeno. Se o sistema for instável um fator exógeno irá tirá-lo

para sempre do equilíbrio.

Flutuações são os movimentos de qualquer parâmetro do sistema. A duração e a

magnitude das flutuações dependem dos distúrbios exógenos e da estabilidade do

sistema. Como já dissemos, há flutuações no preço e na produção de produtos agrícolas.

Essas flutuações são causadas pela inter-relação entre os distúrbios exógenos e a

estabilidade intrínseca do sistema. Um ponto que é central nesse debate é descobrir qual

desses dois elementos é a principal força geradora dessas flutuações. Nossas opções de

diminuir essas flutuações dependem de qual desses fatores considerarmos mais

importante.

Se acharmos que as causas principais dessas oscilações são fatos randômicos e

exógenos, e como raramente podemos influenciar a magnitude desses fenômenos,

então, não teremos muitas opções de políticas de estabilização.

Já, se acharmos que as causas são endógenas e se entendermos essas causas, teremos

uma maior chance de criar políticas eficazes de estabilização. Nesse caso, se quisermos

diminuir a instabilidade dos preços e da produção no mercado agrícola, só nos resta

aumentar a estabilidade do sistema como um todo. Assim, mesmo quando for

perturbado por fatores exógenos, o sistema irá voltar ao equilíbrio mais rapidamente.
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A simples constatação de que há ciclos nos preços de produtos agrícolas não nos ajuda

na identificação da principal causa dos mesmos. Porém, se os ciclos identificados forem

diferentes para cada produto agrícola analisado, isso será uma forte evidência de que

fatores exógenos não são a força principal por trás dos mesmos. Isso porque a maior

parte das causas exógenas não está relacionada a apenas um produto agrícola, mas sim à

agricultura em geral. Se os ciclos forem gerados principalmente por fatores exógenos,

então, eles devem ter características similares para todos os produtos agrícolas.

Portanto, se os ciclos forem significativamente diferentes, poderemos concluir que um

modelo/teoria pode explicar a oscilação dos preços das produtos agrícolas em geral.

2.1 Instabilidade em Mercados de Commodities

O primeiro estudo de grande repercussão sobre ciclos nos preços de produtos agrícolas

foi de BEVERIDGE (1921). Usando um tipo de análise de periodograma ele examinou

uma série temporal de preços do trigo na Europa de mais de 350 anos (de 1500 a 1869)

e com isso identificou ciclos. Esse estudo gerou muita polêmica e depois de algumas

décadas as críticas se concentraram no método usado por Beveridge, que foi

considerado ultrapassado e conseqüentemente, as suas conclusões foram postas em

dúvida.

GRANGER & HUGHES (1971) usaram técnicas mais modernas para analisar a série

de Beveridge. O objetivo inicial era comprovar que os ciclos encontrados por Beveridge

eram, na verdade, gerados pelo seu método de análise. Conforme os próprios autores

escreveram :

"Despi te our original scepticism and the fact that the presence of cycles of any strict

periodicity in economic data has now largely been discredited, the new analysis does

indicate quite strongly that the data contain important cyclical cornponents of a

remarkably stable kind over the three and a half centuries." (GRANGER & HUGHES,

1971, p. 413).
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Também é interessante notar que os autores tenham mencionado que a presença de

ciclos em dados econômicos tenha sido invalidada, apesar de urna análise bibliográfica

revelar que há vários estudos empíricos que identificaram componentes periódicos em

séries de preços de vários produtos agropecuários.

Observamos que essa atitude dos autores é compartilhada pela grande maioria dos

economistas. Na maior parte da literatura sobre eficiência de mercado não há qualquer

menção desses trabalhos. Quer nos parece que o pressuposto geral aceito pela corrente

econômica predominante, está de acordo com a atitude inicial de Granger e Hughes,

isto é, não há ciclos nos preços de nenhum produto.

A presença de ciclos nos preços de cornrnodities tem mais cobertura na literatura de

economia agrícola. Isso é de se esperar, já que esse fenômeno foi primeiro identificado

em produtos agrícolas e a maior parte dos estudos que deu continuidade a essa

descoberta também foi feita com esses produtos. Entretanto, mesmo na economia

agrícola esses estudos ainda não são muito divulgados e muito menos aceitos por uma

maiona.

Um dos grandes obstáculos a estudos sobre esse tema era a falta de boas técnicas para

detectar componentes periódicos em séries temporais. Com o aprimoramento da análise

espectral esse obstáculo foi sendo transposto e mais estudos começaram a ser feitos. A

seguir, temos uma breve revisão bibliográfica sobre o terna.

LARSON (1964) identificou ciclos nos preços de suínos nos EUA. BOSWELL (1968)

também identificou ciclos nos preços de suínos no Canadá, e os ciclos eram da mesma

periodicidade que os encontrados por Larson.

AGGREY-MENSAH & TUCKWELL (1969) identificaram ciclos nos preços da

Banana no mercado Australiano, WEISS (1970) identificou ciclos nos preços mundiais

do Cacau e PARIKH (1971) nos preços mundiais do Café.

KULSHRESHSTA & WILSON (1974) identificaram ciclos nos preços de suínos e

bovinos no Canadá em uma série temporal de preços mensais de janeiro de 1949 a abril
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de 1972. KANBUR & MORRlS (1980) identificaram ciclos nos preços da borracha, em

uma série de preços mensais de 1947 a 1974.

GELB (1979) identificou ciclos nos preços do Café, analisando séries de preços anuais

de 1822 a 1969 tanto nos EUA quanto no Brasil.

SLADE (1982) identificou ciclos nos preços de metais (alumínio, cobre, ferro, chumbo,

prata, estanho e zinco).

LEMOS et aI. (1989) fizeram uma análise espectral dos preços anuais de exportação do

açúcar, da borracha, do cacau e do café no Brasil de 1827 a 1980 para o Cacau e de

1821 a 1980 para os outros produtos. Em todas as séries foram identificados ciclos nos

preços.

MUNDLAK & HUANG (1996) fizeram uma análise espectral dos preços da carne

bovina na Argentina, nos EUA e no Uruguai. Para todas as séries estudadas foi

identificada a presença de um ciclo de igual periodicidade. Esse estudo já coloca em

cheque a afirmação de que os ciclos são causados por fatores exógenos. Se o mesmo

ciclo é encontrado em países diferentes e distantes um dos outros, isto é, em mercados

nos quais os fatores exógenos são diferentes, então, os fatores exógenos não podem

explicar os ciclos.

BAUERNFEIND & WOITEK (1996) identificaram ciclos em uma série de mais de 300

anos (1339-1670) de preços anuais de Centeio para o mercado de Nurembergue.

Como podemos ver, muitos produtos agropecuários foram estudados, e em iodos os

estudos que encontramos, foram identificados componentes periódicos nas series de

preços.

Apesar de haver muita evidência da presença de ciclos nos preços de produtos agrícolas

iremos conduzir nossa própria análise sobre o assunto. Para podermos dar uma

contribuição importante a esse debate, procuramos analisar todas as séries disponíveis

de preços de produtos agrícolas brasileiros. No capítulo 9 tratamos desse tema.
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2.2 Causas da Instabilidade

Existem vários fatores que são candidatos às causas da instabilidade do sistema. Cada

causa tem seus defensores e suas críticas. As causas mais citadas na literatura são:

• A função de oferta é relativamente inelástica, isto é, ela não reage muito às

mudanças de preço;

• A demanda também é inelástica. Para a maior parte dos produtos, mudanças de

preço têm pouca influência na demanda. Ou visto por outro lado, uma mudança

na oferta traz uma grande variação no preço. Para alguns produtos a demanda é

ditada mais por hábitos do que pelo preço. Para outros, a demanda é dita.la pela

fabricação de produtos industrializados nos quais o preço da commodity é uma

fração muito pequena do custo total. A falta de flexibilidade para substituir

certas commodities também causa inelasticidade no curto e médio prazos.

• A natureza biológica dos produtos. A produção real pode variar muito em

comparação com a planejada, tanto para cima quanto para baixo (por causa de

secas, pestes, boa chuva, etc.).

• Há defasagens substanciais entre uma decisão de produzir e a realização dessa

produção. Esses delays são importantes na agricultura, pois preços altos ou

baixos podem persistir por algum tempo por causa da incapacidade dos

agricultores de reagirem rapidamente às mudanças de preço.

• Para o agricultor, a determinação de preço é competitiva com muitas e pequenas

unidades produtoras, geograficamente dispersas. Essas duas coisas tornam

dificil estimar a oferta e ainda mais dificil controlar a produção total (somatório

da produção de todos os agricultores).

Em geral, a combinação das inelasticidades da demanda e da oferta é tida como a

principal causadora da grande instabilidade nos mercados de commodities. Quando

fatores exógenos, como secas e pragas, atingem o sistema, ele flutua e fica instável por

causa dessas inelasticidades.
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Esses argumentos parecem plausíveis e o modelo que usaremos aqui, incorporará esses

fatores e assim poderemos estimar a influência de cada um deles na instabilidade do

sistema. No capítulo 8 trataremos desse tema.
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3. ECONOMIA AGRíCOLA

A teoria econômica parte de hipóteses de como os agentes do mercado (consumidores e

produtores) se comportam e a partir daí conclui como o mercado se comportará. O

pressuposto por trás das teorias econômicas é de que os recursos disponíveis para a

economia (terra, trabalho, capital, etc.) são limitados e por causa disso o mercado

precisa decidir onde investi-los. A aplicação de recursos escassos é o cerne da

economia. O mercado tem de decidir o que produzir, quanto produzir e como produzir.

Adam Smith criou a base para a teoria econômica tradicional. A idéia de que o mercado

tende naturalmente ao equilíbrio é central na sua teoria, e ele chamou o mecanismo que

consegue isso de "mão invisível".

"Every individual endeavors to employ his capital so that its produce may be of greatest

value. He generally neither intends to promote the public interest, nor knows how much

he is promoting it. He intends only his own security, only his own gain. And he is in

this led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. By

pursuing his own interest he frequently promotes that of society more effectuaJly than

when he really intends to promote it." (Adam Smith, Citado por STERMAN, 2000, p.

170).

A teoria econômica clássica pressupõe que quando o preço e a produção estão em

equilíbrio e são perturbados por algum fator exógeno, eles naturalmente voltarão ao

equilíbrio. O conceito de equilíbrio é o cerne da teoria econômica, pois se os preços e a

produção não atingirem o equilíbrio rapidamente, então, não teremos a melhor

aplicação possível dos recursos disponíveis.

"For the whole series of industries combined, the installed capacity will materially

exceed the portion that is in use at any one time ...If many cornmodities are chronically

varying above and below their individual equilibria, then the economic system will

never organize ali its resources for the most effective use, but will always be operating

below the total installed capacity and with more or less unemployment." (EZEK1EL,

1938, p. 279).
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A questão fundamental aqui é se essa "mão invísivel" (mecanismo de auto-regulação)

existe, e se ele é eficaz. Isto é, um sistema econômico tende automaticamente a estar em

equilíbrio?

Como já analisamos, essa visão não é aceita por todos. Ezekiel, em 1938, foi um dois

primeiros a criar uma teoria de desequilíbrio que ele chamou de Modelo Cobweb.

Vamos primeiro ver um breve resumo da teoria neoclássica de demanda, oferta e

equilíbrio para depois vermos o Modelo Cobweb e suas derivações.

3.1 Economia Tradicional

Como já mencionamos, Adam Smith plantou as raízes das teorias modernas de

equilíbrio, que depois foram desenvolvidas por economistas como Marshall e Walras.

A base da teoria econômica é a análise da inter-relação entre demanda e oferta e como

essa inter-relação de forças forma os preços.

A teoria de demanda e oferta mostra como as preferências dos consumidores

determinam a demanda para um determinado produto e como os custos e a perspectiva

(expectativa) de lucro determinam a oferta dos produtos. A interação dessas duas forças

estabelece os preços de mercado. O movimento dos preços é que traz a demanda e a

oferta para o equilíbrio.

3.1.1 Análise de Demanda

A Análise de demanda é baseada no indivíduo. Cada indivíduo tem de escolher quais

produtos comprar, dada a sua restrição orçamentária, e cada indivíduo tem suas

preferências e necessidades básicas. Portanto, o problema para o indivíduo é escolher a

combinação de produtos e serviços que maximize a sua utilidade dentro dos limites da

sua renda.

O consumidor tende a preferir consumir mais de um determinado produto, contudo, ele

comprará mais, por um preço menor. Isto quer dizer que há uma relação inversa entre a
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quantidade demandada e o preço; quanto maior o preço, menor a quantidade

demandada, e vice-versa. A demanda de mercado para um determinado produto é o

somatório das demandas de todos os consumidores por esse produto.

Os principais fatores que afetam o nível de demanda são:

• tamanho da população e sua distribuição etária, geográfica, etc.;

• renda do consumidor e sua distribuição;

• preços e disponibilidade de outros produtos e serviços; e

• gosto e preferência dos consumidores.

Para fazer uma análise do comportamento do mercado, a demanda é definida em termos

de preço e quantidade, com todos os outros fatores que afetam a demanda mantidos

constantes. A demanda é a relação entre preços alternativos e as quantidades de um

produto que os consumidores comprarão por esses preços alternativos. Na figura 3.1

temos uma representação de uma curva de demanda.

Demanda
r----:

o I
t>-~c,

Quantidade

Figura 3.1 - Curva de Demanda

Uma importante distinção que deve ser feita é a que trata de mudanças nas quantidades

demandadas e mudanças na demanda. Uma mudança na quantidade demandada ocorre

quando apenas o preço muda e os consumidores reagem a isso alterando a quantidade

que eles estão dispostos a comprar. Esse ajuste é apenas um movimento ao longo da
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curva de demanda. Isto é, a relação existente entre as quantidades compradas e os

preços alternativos não mudou, portanto, a demanda não mudou.

o conceito estático de demanda se refere a movimentos ao longo de uma curva de

demanda. Isso é chamado de uma mudança na quantidade demandada. Estamos apenas

olhando o que acontece com a quantidade demandada quando mudamos o preço,

enquanto deixamos todos os outros fatores constantes. Portanto, podemos dizer que

essa curva de demanda mostra quanto os consumidores estão dispostos a consumir por

determinados preços, em um determinado momento no tempo. Um pressuposto básico

aqui é que os consumidores podem e irão responder instantaneamente a mudanças no

preço,

Esse conceito estático possibilita separar mudanças de preços, de mudanças em outras

variáveis; permite olhar o efeito de uma variável por vez. Contudo, é importante

lembrar que as relações de demanda não são necessariamente constantes no tempo, pois

os vários fatores que afetam a demanda não são constantes.

Uma mudança na demanda acontece quando toda a curva muda. Na Figura 3.2 isso é

representado pelo movimento da curva de Dl para D2. Com a oferta constante em Ql,

o preço muda de P 1 para P2 por causa da mudança na demanda.
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Preço

QI
Quantidade

Figura 3.2 - Mudança na Demanda

Um aumento da demanda significa que a curva de demanda se deslocou para a direita.

Os consumidores estão dispostos a comprar mais do produto pelo mesmo preço, ou

estão dispostos a pagar mais pela mesma quantidade. Um declínio da demanda tem o

efeito oposto.

Se houver uma mudança na renda ou no preço de outros produtos, toda a curva de

demanda vai se deslocar. Para efeitos de análise é útil decompor o efeito de uma

mudança de preço no consumo em dois elementos distintos. O primeiro é o efeito

substituto, que é causado apenas pela mudança nos preços relativos, e o outro é o efeito

renda, que é causado apenas pela mudança na renda.

A demanda de cada produto não é só função do seu preço, mas dos preços de todos os

outros produtos e serviços. Na teoria, todos os preços estão interligados. Uma mudança

no preço de um produto provoca movimentos na curva de demanda de outros produtos.

A mudança na demanda de outros produtos também depende da característica do

produto, se ele é um produto substituto ou complementar. A mudança no preço do

produto e a mudança de demartda dos produtos substitutos são, em geral, positivamente
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correlacionadas. Para os complementares, essas mudanças são negativamente

correlacionadas.

Uma das coisas que faz com que a demanda se ajuste aos preços é o efeito de

substituição. Quando o preço de um determinado produto aumenta, os consumidores

procuram outro produto para substituí-lo. Por exemplo, se o preço da carne bovina

sobe, os consumidores, depois de algum tempo, podem decidir consumir mais carne de

frango. Esse efeito de substituição é diferente para cada produto. Alguns produtos têm

vários substitutos, outros podem não ter nenhum. Exemplo de um produto que tem

poucos substitutos é o petróleo. Por isso, grandes aumentos no seu preço não causam

grandes reduções no seu consumo. Mais substitutos levam a mais elasticidade, isto é, a

uma maior reação da demanda a mudanças de preço.

3.1.2 Análise de Oferta

A análise de oferta é muito semelhante à de demanda, com a diferença de o foco estar

no produtor. O pressuposto é que o objetivo de cada unidade de produção é maximizar

sua lucratividade. Uma curva estática de oferta mostra quanto de um determinado

produto será ofertado à medida que seu preço varia, ceteris paribus.

O produtor tende a preferir produzir e vender mais de algo do que menos, mas

produzirá mais apenas por um preço maior. Isto quer dizer que há uma relação direta

entre a quantidade ofertada e o preço; quanto maior o preço, maior a quantidade

ofertada, e vice-versa. A oferta total de um produto é o somatório das ofertas de todos

os produtores desse produto.

Os principais fatores que afetam o nível de demanda são:

• preço do produto;

• preços das matérias-primas e dos produtos indiretos necessários ao processo

produtivo;

• lucratividade dos produtos que competem pelos mesmos recursos;

• tecnologia; e

• políticas governamentais.
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Para fazer uma análise do comportamento do mercado, a oferta é definida em termos de

preço e quantidade, com todos os outros fatores que afetam a oferta, mantidos

constantes. A oferta é a relação entre preços alternativos e as quantidades de um

produto que os produtores venderão por esses preços alternativos. Na Figura 3.3 temos

uma representação de uma curva de oferta.

Quantidade

Figura 3.3 - Curva de Oferta

Partindo do pressuposto de que o produtor já tomou a decisão de qual produto produzir,

ele decide quanto produzir e vender do produto, de acordo com o preço. Outro

pressuposto dessa análise é o de que o mercado é competitivo e, portanto, o produtor

não estipula o preço. Assim, pois, o produtor irá produzir e vender uma quantidade que,

ao preço estipulado pelo mercado, irá gerar a maior lucratividade para ele.

Do mesmo jeito que para a análise de demanda, precisamos diferenciar entre mudanças

na quantidade ofertada e mudanças na oferta.

Portanto, podemos dizer que a curva de oferta da teoria econômica mostra quanto os

produtores estão dispostos a produzir a determinados preços, em um determinado
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momento no tempo. Isso também pressupõe que os produtores podem e irão responder

instantaneamente a mudanças no preço.

Um aumento da oferta significa que a curva de oferta se moveu para a direita. Os

produtores estão dispostos a produzir mais do produto pelo mesmo preço, ou estão

dispostos a receber menos pela mesma quantidade. Um declínio da oferta tem o efeito

oposto.

Também precisamos mencionar o impacto de usos alternativos para os recursos do

produtor (terra, mão-de-obra, etc.). Pode ser mais lucrativo usar esses recursos para

produzir outro produto se o preço do produto que é produzido atualmente cair abaixo de

um celto patamar. A lucratividade relativa de cada produto também deve ser

considerada.

3.1.3 Elasticidade

Para entendermos melhor a dinâmica do mercado, precisamos saber quanto que a oferta

e a demanda reagem a mudanças de preços. A isso chama-se de elasticidade de preço.

Elasticidade é uma medida da reação a estímulos do mercado. A elasticidade não é

necessariamente linear. Pode aumentar à medida que o preço aumenta, e vice-versa.

3.1.3.1 Elasticidade de Demanda

Quando uma variação de 1% nos preços causa uma variação de 2% na quantidade

demandada, a elasticidade é igual a 2. Por outro lado, se essa variação no preço causar

uma variação de 0,5% na demanda, então a elasticidade é igual a 0,5. Se a variação na

quantidade comprada for igual à variação no preço, a elasticidade é igual a 1. Quando o

coeficiente é maior que 1, dizemos que a demanda é elástica, e quando ele é menor que

1, dizemos que a demanda é inelástica. Uma demanda elástica significa que mudanças

no preço trarão mudanças percentualmente maiores na demanda.

A receita é o resultado das quantidades vendidas vezes o preço. Se o preço cair, haverá

um aumento na quantidade vendida. Mas o que acontece com a receita total depende da
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relação entre o aumento da quantidade vendida e a diminuição do preço. Se a demanda

for inelástica, uma mundaça no preço causa uma mudança relativamente menor na

quantidade vendida, e com isso a receita total cai. Se a demanda for elástica a receita

total aumenta.

A maior parte dos produtos agrícolas tem demanda inelástica. Isso faz com que, em

muitos casos, quanto melhor for a colheita, pior a renda dos agricultores. Isso porque o

consumo desses produtos muda muito pouco com mudanças de preço, o que quer dizer

que os agricultores, como um todo, recebem menos receitas totais quando a colheita é

boa do que quando é ruim. O aumento da oferta devido à boa colheita tende a diminuir

o preço, mas o preço menor não aumenta em muito a demanda.

De acordo com HOUCK (1990), produtos agrícolas têm baixa elasticidade por causa de

uma ou mais das seguintes caracteríticas:

• o preço recebido pelo agricultor é apenas uma pequena parcela do preço final do

produto;

• existem muito poucos substitutos no curto prazo para os produtos básicos

usados no produto final;

• os produtos finais têm baixa elasticidade; e

• os produtos são essenciais.

Cada uma dessas características inviabiliza até um certo ponto o aumento ou a

diminuição da demanda. Claro que essas características causam baixa elasticidade no

curto e médio prazos. A tendência natural é que no longo prazo a elasticidade aumente.

3.1.3.2 Elasticidade de Oferta

O mesmo conceito de elasticidade pode ser aplicado à oferta. Mas o período

considerado é de extrema importância na análise da oferta. Num curto período de tempo

é impossível mudar o nível planejado de produção agrícola. Nesse período (que varia

dependendo do produto) a oferta é muito inelástica. Quando consideramos um período

maior (alguns anos) os produtores têm a oportunidade de mudar seus níveis de

produção. Mesmo assim, os níveis de produção tendem a ficar dentro de certos limites,
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que são dependentes do uso de certos equipamentos é construções, que não podem ser

rapidamente expandidos, modificados ou abandonados. Obviamente que, quanto maior

o período analisado, maior a elasticidade da oferta. Por isso, podemos dizer que não

existe apenas uma curva de oferta, mas sim uma série de curvas, de acordo com o

período de tempo considerado.

Outra característica da curva de oferta é que ela nem sempre é reversível. Um aumento

no preço, depois de um certo tempo, leva a um aumento no investimento e

conseqüentemente na produção. Mas se o preço, então, cai ao seu nível original, a

produção não o acompanha. O investimento em equipamento, terra, etc. não será

abandonado de uma vez.

De acordo com HOUCK (1990) muitas funções de oferta têm baixa elasticidade no

curto prazo por causa de uma ou mais das seguintes características:

• exigências biológicas de produção tanto para a agricultura quanto para a

pecuária criam uma defasagem entre a decisão de produzir e a realização da

produção;

• os custos fixos de produção são a maior parte dos custos totais; e

• os produtos crus ou semiprocessados são perecíveis ou o seu custo de estocagem

é muito alto em relação ao seu preço.

Cada uma dessas características faz com que seja difícil para os produtores mudarem as

quantidades que eles oferecem para venda, no curto prazo, como reação a mudanças no

preço de mercado.

Dados sobre Elasticidades

Alguns estudos mediram a elasticidade de produtos agropecuários. Em COLMAN &

YOUNG (1989) há dois estudos sobre elasticidades de demanda de produtos agrícolas.

O primeiro é de elasticidades de demanda no Brasil para o período de 1947-79. A

Tabela 3.1 mostra os resultados.
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Tabela 3.1 - Estimativas de Elasticidades de Demanda no Brasil

Produto Elasticidade

Carne Bovina -0,22

Leite (áreas urbanas) -0,14

Produtos Lácteos -0,16

o segundo estudo é de elasticidade de demanda na Grã-Bretanha. A Tabela 3.2 mostra

os resultados.

Tabela 3.2 - Estimativas de Elasticidades de Demanda na Grã-Bretanha

Produto Elasticidade

Suíno -2,12

Ovo -0,71

Batata -0,18

Laranja -0,89

Maçã -0,28

Manteiga -0,17

Os coeficientes de elasticidade de demanda são negativos, pois quando o preço aumenta

a demanda cai, e vice-versa. Como podemos ver as elasticidades de demanda são baixas

para produtos agrícolas.

3.1.4 Equilíbrio

O equilíbrio é alcançado a um preço de mercado no qual os desejos de consumidores e

produtores são igualmente atendidos.

Segundo a teoria econômica tradicional, o equilíbrio de mercado é encontrado na

interação entre as forças de demanda e oferta. A teoria econômica afirma que essa

condição de equilíbrio só acontecerá quando o mercado for competitivo. Para que um

mercado seja perfectly competitive ele tem de ter as seguintes propriedades:
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1. as empresas são independentes e maximizadoras de lucro, e os consumidores

são maximizadores de utilidade com gostos independentes;

2. há vários vendedores (empresas) e compradores (consumidores), e ninguém tem

uma fatia de mercado grande o suficiente para que suas decisões afetem os

preço de mercado;

3. todas as empresas têm tecnologia, funções de produção e gerência idênticas;

4. o produto é homogêneo e por isso os consumidores são indiferentes entre os

produtos de várias empresas;

5. os fatores de produção são de livre trânsito na economia, e por isso não há

barreiras para empresas que queiram entrar ou deixar o mercado; e

6. vendedores e compradores têm um conhecimento perfeito e previsões sobre as

condições de mercado, e ajustam as suas decisões de acordo com isso.

Essas são propriedades bem restritivas. Mas para que o mercado seja eficiente podemos

relaxar as propriedades três e seis, e teremos uma pure competition.

Segundo a teoria econômica em um mercado com competição pura teremos um

equilíbrio estável. Quando um dos elementos por trás das curvas de demanda e oferta

mudar, as curvas também mudarão e isso causará um movimento no preço até que ele

chegue no novo preço de equilíbrio.

Como já mencionamos, a teoria econômica tradicional pressupõe que a interação entre

as forças de mercado gerará um equilíbrio. Conforme já vimos, um sistema está em

equilíbrio quando as forças que atuam sobre ele estão balanceadas de tal forma que não

há uma tendência para mudança. Quando traduzimos isso para o mercado, podemos

dizer que ele está em equilíbrio quando o preço estabelecido iguala a quantidade em

oferta com a quantidade demandada, conforme a Figura 3.4. Nesse preço, não há

nenhuma tendência para ele mesmo ou a quantidade mudar.
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Oferta

Quantidade

Figura 3.4 - Curvas de demanda e oferta com preço de equilíbrio

o equilíbrio é o cerne da teoria econômica tradicional. Se preço e produção não se

ajustarem e alcançarem o equilíbrio, isso fará com que "each industry may recurringly

attract to it more labor and investment than it can use to advantage, and may leave that

labor and investment only partly utilized much ofthe time." (EZEKIEL, 1938, p. 278).

Sem equilíbrio o mercado (a mão invísivel) não seria uma boa alocadora de recursos e,

portanto, o mercado não seria eficiente.

Até esse ponto, muitos economistas concordam. As maiores diferenças começam na

análise do que acontece, uma vez que o desequilíbrio é gerado. Os defensores da

corrente tradicional dizem que as forças de demanda e oferta farão com que, após

algum tempo, o sistema volte ao equilíbrio.

Portanto, concluem, como já mencionamos, que qualquer cicIo encontrado nos preços

deve ser resultado de distúrbios exógenos que geraram um desequilíbrio temporário no

sistema. O problema é que os dados empíricos de alguns produtos apresentam ciclos

contínuos, não temporários. Alguns argumentam que isso é devido a vários choques
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exógenos suceSSIVOS,que fazem com que o mercado esteja sempre tendendo ao

equilíbrio, mas não sempre em equilíbrio.

Outros, conforme veremos no próximo capítulo, argumentam que devido às

inelasticidades na demanda e na oferta e às defasagens inerentes às reações dos

produtores e consumidores, mesmo que as forças de mercado pressionem os preços na

direção do equilíbrio, o desequilíbrio será contínuo. Isto é, os ciclos encontrados nos

preços de produtos agrícolas são causados endogenamente, são resultados da própria

estrutura do mercado, mesmo que este tenha as propriedades de pure competiuon. Esses

outros defendem uma teoria de non-equilibrium pricing, na qual o mercado não atinge o

equilíbrio.
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4. O MODELO COBWEB

Como já mencionamos, há mais de um século existem evidências de ciclos nos preços

de produtos agrícolas. Ezekiel escreveu em 1938: "Regularly recurring cycles in the

production and prices of particular commodities have been recognized by students of

prices for more than fifty years." (EZEKIEL, 1938, p.255).

Dadas essas evidências, alguns pesquisadores tentaram criar um modelo que explicasse

esses ciclos. O artigo que é considerado um marco nessa área é "The Cobweb

Theorem", escrito em 1938 por Ezekiel. Como ele próprio afirmou, muitas das idéias

expostas por ele, já haviam sido publicadas separadamente por outros pesquisadores.

Em 1917 Moore já havia demonstrado que o preço corrente do algodão era determinado

pelo tamanho da safra corrente, e que o tamanho da safra corrente era influenciado pelo

preço do ano anterior. Moore também mostrou que o mesmo acontecia com outros

produtos agrícolas. Outros pesquisadores também encontraram resultados semelhantes

aos de Moore.

Em 1930 três economistas, RICCI (1930), TINBERGEN (1930) e SCHUL TZ (1930),

independentemente, publicaram diagramas cobweb como os descritos por Ezekiel.

Porém, nenhum desses três artigos entrou em muitos detalhes sobre o teorema.

KALDOR (1934) tratou do tema em mais detalhes, mas foi Ezekiel quem criou o

modelo que se tornou a base para toda essa discussão.

Os diagramas apresentados por esses economistas ofereciam uma explicação para as

descobertas dos ciclos nos preços de commodities agrícolas. Para alguns pesquisadores

a teoria estática tradicional, com o pressuposto de que os ajustes na produção e no

consumo são instantâneos, não oferecia uma explicação convincente sobre esses ciclos.

O modelo cobweb parte do pressuposto de que a oferta não se ajusta instantaneamente

ao preço. "For those commodities where there is an appreciable time interval between a

change in price and the change in production in response to that change in price, the
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cobweb theorem shows that the series of reactions may be quite complex." (EZEKIEL,

1938, p. 261).

Essa é uma diferença crucial nesse modelo; urna diferença que também adotaremos no

nosso modelo. O modelo cobweb não pressupõe determinações simultâneas da oferta,

da demanda e do preço.

Outro pressuposto do modelo cobweb é que o preço em um período é completamente

determinado pela oferta naquele período e que o preço em um período determina a

oferta no período seguinte. O que isso quer dizer, é que um preço envolve duas

quantidades diferentes, em tempos distintos. Nessa análise as curvas de demanda e

oferta existem em diferentes dimensões de tempo.

O pressuposto de que o preço em um período determina a oferta no período seguinte

ficou conhecido como naive expectations. Aqui se está pressupondo que os produtores

acreditam que o preço no período seguinte será igual ao preço corrente e que assim, eles

irão decidir quanto produzirão para o período seguinte, baseados apenas no preço

corrente, sem levar em consideração qualquer outra variável.

Segundo esse modelo, preços e quantidades estão interligados em uma corrente causal.

O preço corrente determina a produção no período seguinte, e a produção em um

período determina o preço no mesmo período, que então determina a próxima

produção, e assim por diante. Preços altos levam à alta produção, a alta oferta leva à

queda nos preços, que resulta em menos produção, que gera um preço alto, e o processo

começa de novo.

De acordo com EZEKIEL (1938), Os três pressupostos básicos do modelo cobweb são:

1. Where production is completely determined by the producers' response to price,

under conditions of pure competition (where the producer bases plans for future

production on the assumption present prices will continue, and that his own

production plans will not affect the market);

2. Where the time needed for production requires at least one full period before

production can be changed, once the plans are made; and
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3. Where the price is set by the supply available.

the cobweb theory reveals the senes of reactions which may result from such

situations, and demonstrates how and under what conditions equilibrium may be

"

established."

Vamos ver quais os comportamentos previstos pelo modelo quando supomos que as

curvas de demanda e oferta são lineares.

4.1 Caso 1 - Flutuações Contínuas

Nesse caso, as curvas de demanda e de oferta têm a mesma inclinação, como mostra a

Figura 4.1.

Demanda Oferta

Quantidade

Figura 4.1 - Modelo Cobweb com Flutuações Contínuas (EZEKIEL, 1938, p.262)

A quantidade no período 1, Q 1, é grande, o que acaba gerando um preço baixo, P 1.

Esse preço baixo intercepta a curva de oferta na quantidade Q2, que é menor que Q 1.

Essa será a quantidade produzida no período seguinte. A quantidade Q2 é baixa, o que

gera um preço alto, P2. Esse preço alto gera um aumento na produção do período
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seguinte, Q3, que gera um preço menor, P3. Como P3 é igual a PI, esse ciclo se repete

indefinidamente.

"As long as pnce is completely determined by supply, and supply is cornpletely

determined by the preceding price, fluctuation in price and production will continue in

this unchanging pattem indefinitely, without an equilibrium being approached or

reached." (EZEKIEL, 1938, p. 263).

4.2 Caso 2 - Flutuações Divergentes

Nesse caso, a curva de demanda é mais inclinada que a de oferta (a demanda é mais

inelástica que a oferta), conforme mostra a Figura 4.2.

Quantidade

Figura 4.2 - Modelo Cobweb com Flutuações Divergentes (EZEKIEL, 1938, p. 264)

Começamos com uma oferta relativamente grande do produto, Q 1, e o preço

correspondente de Pl. O preço PI determina uma menor quantidade no próximo

período, Q2, que gera um preço de P2. P2, por sua vez, determina a quantidade no

período 3, Q3, que acaba resultando numa redução do preço para P3. Essa grande

redução no preço causa uma grande redução na quantidade do período 4, Q4. O que

causa um preço muito alto, P4. Com isso, no próximo período, há um aumento ainda
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maior na oferta, Q5, e assim por diante. Como podemos ver na figura, o fato de a curva

de demanda ser mais inclinada faz com que as flutuações divirjam.

"Under these conditions the situation might continue to grow more and more unstable,

until price fell to absolute zero, or production was completely abandoned, or a limit was

reached to available resources (where the elasticity of supply would change) so that

production could no longer expand." (EZEKIEL, 1938, p. 265).

4.3 Caso 3 - Flutuações Convergentes

Nesse caso a curva de oferta é mais inclinada que a de demanda (a oferta é mais

inelástica que a demanda), conforme mostra a Figura 4.3.

oo-
Q)•...c,

Oferta

Quantidade

Figura 4.3 - Modelo Cobweb com Flutuações Convergentes (EZEKIEL, 1938, p.264)

Começamos com uma oferta grande, Q 1 e um preço baixo, P 1. Isso faz com que no

período seguinte haja uma baixa oferta e um preço alto, Q2 e P2. Com isso a produção

iria aumentar no terceiro período, Q3, que seria menor que a produção no primeiro

período. Isso geraria um preço baixo, P3, mas não tão baixo quanto o primeiro preço.

Com isso, haveria uma redução na produção no período 4, Q4, que não seria tão baixa

quanto a produção no segundo período, Q2. E assim por diante. Como podemos ver na
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figura, dessa forma o preço e a produção vão, aos poucos, tendendo ao equilíbrio.

Quando chegarem ao equilíbrio as flutuações cessarão.

"Of the three cases considered thus far, only this one behaves in the manner assumed by

equilibrium theory; and even it converges rapidly only if the supply curve is markedly

less elastic than the demand curve." (EZEKlEL, 1938, p. 265).

Esses são os três casos básicos do teorema cobweb. Ezekiel, então, elaborou um pouco

mais o modelo.

4.4 Caso 4 - Maior Tempo para Ajuste da Oferta

Nessa caso a oferta leva dois períodos para se ajustar ao preço, com flutuações

contínuas, conforme mostra a Figura 4.4.

Demanda Oferta

Quantidade

Figura 4.4 - Dois Períodos para Ajuste da Oferta (EZEKIEL, 1938, p. 267)

Neste caso, a produção levará dois períodos para se ajustar aos preços. Em alguns

produtos (como laranja e café) a produção leva dois períodos ou mais para se realizar.

Isso quer dizer que o efeito do preço corrente só será sentido na produção depois de

dois ou mais períodos. O pressuposto nesse caso é que o efeito do preço na produção só
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irá aparecer depois de dois períodos. Essa condição pode ser examinada para qualquer

um dos casos anteriormente demonstrados (flutuações contínuas, divergentes e

convergentes).

Como são necessários dois períodos para que os efeitos do primeiro período apareçam,

precisamos começar dando a oferta e o seu preço correspondente para os dois primeiros

períodos. Então, temos QI e PI, e Q2 e P2. Em resposta ao preço baixo no primeiro

período, a produção, dois períodos depois, será reduzida para Q3, com o preço alto

correspondente a P3. Isso resultará, no quinto período, em uma produção maior de Q5,

com um preço menor de P5. Como, nesse caso, as duas curvas têm a mesma inclinação,

as flutuações serão contínuas. Isto é, P5 é igual a PI, e portanto, Q5 é igual a Ql. Da

mesma forma, o preço e a quantidade do segundo período, Q2 e P2, seguirão um

caminho correspondente, conforme mostra a figura.

4.5 Comportamento dos Preços

Existem vários casos que podem ser analisados. Basta combinar os primeiro três casos

(flutuações contínuas, divergentes e convergentes) com diferentes tempos de resposta

na produção. Porém, aqui, o nosso objetivo é entender quais são as conclusões básicas

do modelo cobweb, e quais suas limitações.

Na Figura 4.5, a seguir, temos as séries temporais para alguns casos.
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Caso! Caso 2

Preço

Quantidade

2 3
Anos

4 5 6 2 3 4 5

Caso 3

2 3 4 5 6

Figura 4.5 - Comportamento da Produção e do Preço no Modelo Cobweb (EZEKIEL,

1938, p. 269)

A conclusão desse modelo é a de que os ciclos serão iguais a duas vezes o tamanho do

delay da produção. Então, se temos uma produção que leva dois períodos para ser

realizada, teremos ciclos de quatro períodos.

"While it is evident that these synthetic time series have been constructed under highly

rigid assumptions, it is interesting to compare them with some actual price and

production cycles ... The similarities are evident; it is also apparent that the actual

cycles are more irregular, both in length and in shape, than are the cycles based upon

the fixed periods ofthe theory." (EZEKIEL, 1938, p.268).

4.6 Equilíbrio Econômico e a Teoria Cobweb

A teoria econômica tradicional pressupõe que preço e produção tendem ao equilíbrio. A

teoria cobweb diz que, mesmo em mercados de competição pura, quando a oferta e a

demanda não conseguirem, se ajustar rapidamente a mudanças no preço, o mercado
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permanecerá em desequilíbrio. Portanto, podemos caracterizar o modelo cobweb como

uma teoria de disequilibrium pricing.

"In seeking to explain the persistent existence of unemployment and excess capacities,

modem economists have laid increasing emphasis on the failure of our economic

society to provide the competition assumed in traditional theory, and have tumed to the

new theory of imperfect or monopolistic competition, or to examination of the balance

between savings and the need for new investment, as theoretical explanations of the

existing situation. From the foregoing discussion, however, it appears that even in those

areas of the economic system where reasonably effective pure competition still prevails,

cobweb cycles· may prevent the system from reaching its most effective utilization of

resources. Where competition is absent or monopolistic, we must study the other ways

in which production and price are controIled; where pure competítion is present, we

must examine the mechanism and sequence of price and production reactions to

determine whether they do work effectively toward an optimum adjustment."

(EZEKIEL, 1938, p. 280).

4.7 Teoria Cobweb e Linearidade

Como toda teoria, o modelo cobweb é um conjunto de definições e pressupostos sobre

as relações entre elementos de um sistema. Nesse caso, o modelo faz pressupostos

sobre os processos de alocação de recursos e, então, tenta verificar qual o

comportamento do sistema que resulta dessas relações. Conclusões sobre quais os

comportamentos gerados por um conjunto de definições e pressupostos nem sempre são

fáceis de descobrir. Mesmo modelos muito simples podem gerar comportamentos

extremamente complexos que não são fáceis de entender e/ou encontrar, usando as

ferramentas que temos disponíveis.

Podemos usar várias formas de análise para tirarmos conclusões de um modelo. As

mais usadas são: raciocínio verbal, representação geométrica, análise matemática e

simulação. Nesse estudo, até o presente momento, usamos raciocínio verbai e

representação geométrica para mostrar algumas conclusões de alguns modelos.
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o modo de análise escolhido é muito importante pois alguns modos impõem restrições

significativas ao número e ao tipo de pressupostos que podemos fazer.

Em muitas relações econômicas a não-linearidade parece um pressuposto mais

plausível, mas a maior parte dos meios de análise disponíveis não permite usar relações

não-l ineares.

"Up until now most economists have concemed themselves with linear systems, not

because of any belief that the facts were so simple, but rather because of the

mathematical difficulties involved in nonlinear systems ... Linear systems are

mathematically simple, and exact solutions are known. But a high price is paid for this

simplicity in terms of special assumptions which must be made." (SAMUELSON,

1947, p. 288).

Quando o modelo cobweb começou a ser desenvolvido, os pesquisadores estavam

Iimitados a tratar de sistemas lineares devido às ferramentas analíticas disponíveis. Isso

fez com que o modelo cobweb original não fosse muito realista.

Conforme veremos, pequenas mudanças no modelo cobweb, que inserem relações não-

lineares no modelo, resultam em conclusões bem diferentes sobre a estabilidade do

sistema. Na verdade, um modelo que gera um tipo de comportamento, usando relações

Jineares, pode gerar comportamentos bem diferentes quando é modificado para incluir

relações não-lineares.

Como o pressuposto que estaII10Susando é que relações no mercado agrícola são mais

bem representadas por não-linearidades, para podermos verificar se o teorema cobweb

tem validade, precisamos modificá-lo para incluir essas relações.

o pressuposto de que as relações no mercado agrícola (ou em qualquer relação

econômica) são não-lineares não é apenas sustentado por observações dessas relações,

mas também pela observação do comportamento do sistema.
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Modelos lineares não podem gerar comportamentos complexos. Conforme VImos

anteriormente com o modelo cobweb, a dinâmica de um modelo linear é muito limitada.

Isso contrasta com o comportamento que observamos na realidade que é altamente

complexo.

Como FINKENST ADT (1995) concluiu:

"The conclusion of this chapter may be resumed as follows: It is possible to derive any

kind of periodic behavior, as well as chaotic behavior, from the cobweb model under

adaptive expectations. The under1ying nonlinear demand function can be given a simple

microeconomic foundation and hence, we do not postulate any unusual behavior of the

economic agents. The introduction of a 'Iittle' nonlinearity broadens the possible range

of dynamic behavior significantly. Not only three possible dynamical outcomes are to

be distinguished, such as convergence to a steady state, divergence, and sustained

oscillations, but also cycles of every period and unpredictable aperiodic motion within a

bounded region can occur." (FINKENSTADT, 1995, p.56).

4.8 Modificações ao Modelo Cobweb Original

Apesar do modelo cobweb apresentado por Ezekiel se comportar, dentro de condições

específicas, similarmente às séries temporais de alguns produtos agrícolas, o tamanho

do ciclo nas séries temporais reais não é igual a duas vezes o tamanho do tempo de

resposta da produção. Isso gerou muitas críticas. Os primeiros a perceberem que os

ciclos previstos pelo modelo cobweb eram significativamente menores que os reais

foram COASE & FOWLER (1937).

Muitos autores dizem que a "utilidade" do modelo é limitada pelos seus pressupostos

"não realísticos" e pelo fato de o comportamento cíclico previsto pelo modelo não ser

observado no mercado. Ciclos de preço e quantidade, quando são observados, parecem

ser contínuos, mas ciclos contínuos são apenas vistos no modelo cobweb sob condições

muito especiais (apenas quando a elasticidade da oferta for igual à da demanda).
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As críticas aos pressupostos do modelo se concentram na linearidade das curvas de

oferta e de demanda e na forma como os produtores formam suas expectativas de

preços futuros. Conforme vimos, o modelo original pressupõe que o preço esperado

pelos produtores para o próximo período é igual ao vigente no período corrente.

Muitos autores modificaram o modelo cobweb original para melhor adaptá-lo à

realidade.

Dois autores que foram muito influentes e que começaram a dar mais validade ao

modelo cobweb foram AKERMAN (1957) e NERLOVE (1958).

AKERMAN (1957) muda os pressupostos relacionados à curva de oferta. Ele usa três

diferentes curvas de oferta, cada uma com um horizonte de tempo diferente, e

conseqüentemente com elasticidades diferentes.

Ele conclui que com pressupostos mais realistas em relação à curva de oferta, os casos

de flutuações divergentes são muito mais raros, o que difere de Ezekiel e faz com que o

modelo seja mais realista.

NERLOVE (1958) muda o pressuposto de que o preço esperado para o próximo

período seja igual ao preço do período corrente. Ele usa um processo que chamou de

adaptive expectations. Aqui, os produtores ajustam a sua expectativa de preços futuros

aos poucos. A expectativa de preços futuros é uma suavização exponencial dos preços

passados.

Nesse modelo o que determina a oferta é o preço esperado pelos produtores, que pode

muito bem ser significativamente diferente do preço corrente de mercado. O modelo

também se baseia em curvas lineares de demanda e oferta, e pressupõe (como no

modelo básico) que a demanda é determinada pelo preço corrente de mercado. Nerlove

conclui que o modelo com adaptive expectations fica mais estável.

As modificações feitas por Akerman e Nerlove tomaram os pressupostos do modelo

mais realistas. O comportamento do modelo também ficou mais realista pois o caso de
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oscilações divergentes é bem mais improvável. Contudo, os comportamentos do

modelo continuavam sendo extremanente simples quando comparados aos

comportamentos observados na realidade. Isso devido ao uso de relações lineares.

WAUGH (1964) mostrou que o modelo cobweb também pode ter flutuações contínuas

sem que a demanda e a oferta tenhain a mesma elasticidade. Para fazer isso ele mudou o

pressuposto de que as curvas de oferta e de demanda são lineares.

CARLSON (1968) e MANNlN G (1971) também mudaram o pressuposto de como os

produtores formam suas expectativas de preços futuros. Eles concluíram que quando os

produtores formam suas expectativas de preço, tirando a média de todos os preços

passados, é possível o modelo atingir o equilíbrio.

ARSTElN (1983), JENSEN & URBAN (1984), LICHTENBERG & UJIHARA (1989)

e DAY & HANSON (1991) mostraram que quando a curva de demanda e/ou a curva de

oferta não é monotônica, o modelo pode gerar comportamentos complexos no preço.

HOMMES (1994) usa o modelo modificado por NERLOVE (1958), já visto

anteriormente, que pressupõe que os produtores formam suas expectativas de preços

futuros usando adaptive expectations. Porém, Nerlove usou curvas de demanda e oferta

lineares e Hommes usa curvas não-lineares. Ele conclui que quando a demanda ou a

oferta são não-lineares, o comportamento dos preços é complexo.

FlNKENST ADT & KUHBIER (1992) e FINKENST ADT (1995) também identifica

comportamentos complexos no modelo com adaptive expectations e quando a demanda

ou a oferta não é linear.

ONOZAKI et aI. (2000) usam um modelo cobweb não-linear com uma mudança na

forma dos produtores decidirem quanto e quando investir. Eles concluem que quanto

mais rápido os produtores ajustarem a produção, isto é, quanto maior for a elasticidade

da oferta, maior a instabilidade do mercado.
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Essas são apenas algumas modificações ao modelo original, disponíveis na literatura. O

que esses estudos mostram é que quando modificamos os pressupostos do modelo

original tomando-os mais realistas, o comportamento do sistema muda e fica mais

realista.

Em modelos lineares apenas três tipos de dinâmica são possíveis: oscilações

convergentes, oscilações contínuas e oscilações divergentes. Mesmo quando as

expectativas de preços futuros não são naive mas sim adaptive, o comportamento do

preço continua sendo simples. Já, modelos não-lineares produzem comportamentos

complexos que são mais realistas. Os modelos não-lineares podem gerar

comportamentos dinâmicos diversos, que são dependentes dos valores dos parâmetros

do sistema.

Apesar desses modelos serem capazes de gerar comportamento caótico, é importante

ressaltar que eles são mais estáveis do que o modelo linear original, dado que o caso de

oscilações divergentes é bem menos comum. Também vale a pena ressaltar que mesmo

o comportamento caótico é gerado apenas com valores extremos dos parâmetros,

valores que não têm relação com as estimativas empíricas dos mesmos. Isso tudo

mostra que essas modificações do modelo cobweb original o tomam mais realista e

mais útil para a análise do mercado agrícola.

Vimos que quando incluímos pressupostos mais realísticos entre as relações de preço e

produção podemos mudar significativamente a estabilidade do sistema, comparado à

estabilidade prevista pelo modelo básico. Porém, como esses modelos fazem mudanças

mais realísticas em apenas alguns pressupostos de cada vez, não podemos concluir qual

seria o comportamento do modelo com todos os pressupostos mais realísticos.

MEADOWS (1969) foi o primeiro a fazer isso.

4.8.1 Modelo Cobweb Dinâmico de Meadows

MEADOWS (1969) usou a Dinâmica de Sistemas para criar o que ele chamou de um

modelo cobweb dinâmico. Conforme veremos, a Dinâmica de Sistemas é um modo de
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análise baseado em simulações que foi criada justamente para lidar com não-

linearidades.

Nesse modelo ele mantém os três pressupostos básicos do modelo original, que enuncia

da seguinte forma:

1. Consumption is a decreasing function of the price recognized by consumers;

2. Production is an increasing function of the price which was expected by

producers when production was initiated;

3. There is a lag between initiation of production and availability of the resulting

commodity.

Segundo Meadows os outros pressupostos do modelo original foram feitos apenas por

causa das limitações inerentes das ferramentas analíticas disponíveis naquela época.

Para que fosse possível analisar o modelo era necessário fazer alguns pressupostos

simplificadores. Como a Dinâmica de Sistemas não impõe essas limitações, ele pôde

eliminar esses pressupostos simplificadores.

No modelo cobweb dinâmico não se supõe que o preço futuro esperado pelos

produtores seja igual ao preço corrente. Nesse modelo os produtores podem usar

qualquer função de preço atual e preços passados para formar suas expectativas.

Nesse modelo a dinâmica da produção, do consumo e dos estoques não é resumida

apenas pelas curvas de oferta e demanda. Também, não se pressupõe que todas as

relações são lineares.

Outro pressuposto modificado por Meadows é o que diz respeito à forma como a

produção reage à mudanças no preço. A Figura 4.6 a seguir mostra o pressuposto do

modelo original:
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Pre:;n

J Delay
Produção

- -----.- ,-----
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Figura 4.6 - Reação da produção a um aumento no preço no modelo cobweb original

Conforme MEADOWS (1969), um pressuposto mais realístico é o que está

representado na Figura 4.7 a seguir:

PIEÇJ

Produção

Prrrlução

Tempo

Figura 4.7 - Respota da produção a um aumento no preço no modelo de Meadows
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o modelo cobweb original também pressupõe que a formação das expectativas de preço

pelos agricultores, a determinação de qual a resposta apropriada para essa expectativa

de preço, o uso (talvez aquisição) de capital produtivo e a mudança correspondente na

taxa de produção da commodity acontecem simultaneamente. Esse pressuposto também

foi modificado por Meadows.

Ele afirma que o seu modelo é um modelo genérico para commodities em geral.

Conclui que nessa configuração o modelo cobweb é capaz de gerar comportamentos

semelhantes aos observados na realidade. Usando esse modelo ele simula os mercados

de carne suína, bovina e de frango nos EUA. Essas simulações geraram ciclos nos

preços semelhantes aos observados empiricamente.

Outros pesquisadores usaram o modelo de Meadows como base para estudos de outras

commodities. RAULERSON & LANGHAM (1970) usaram um modelo similar para

analisar o mercado de suco de laranja. POPPER (1971) testou o modelo de Meadows

para os mercados de Mercúrio e Estanho. NAILL et aI. (1973) modificaram o modelo

para analisar o mercado de suínos nos EUA. STRONGMAN, KILLINGSWORTH &

CUMMINGS (1976) e WOLSTENHOLME (1979) construíram modelos de Dinâmica

de Sistema para o mercado de cobre. DARTMOUTH (1977) e HUGHES &

MESAROVIC (1978) criaram modelos para o mercado de energia. KRALLMAN

(1979) construiu um modelo para a indústria química e CHOUCRI (1980) criou um

modelo para o mercado mundial de petróleo. STERMAN (2000) expandiu o modelo

genérico de Meadows e o aplicou à indústria de papel e celulose.

No presente estudo modificamos o modelo de Meadows e o usamos para simular o

mercado brasileiro de alguns produtos agrícolas e comparar os resultados das

simulações com os ciclos identificados nos dados empíricos.
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. 5. METODOLOGIA DE PESQUISA

Como já foi dito, o problema que estamos estudando aqui é o da falta de estabilidade

nos preços de produtos agrícolas. As hipóteses derivadas desse problema são:

1. Existem ciclos nos preços dos produtos agrícolas no Brasil; e

2. O modelo cobweb dinâmico é uma boa representação da cadeia de suprimento

agrícola brasileira.

Na primeira hipótese estamos querendo verificar se existem ciclos nos preços dos

produtos agrícolas brasileiros, entretanto, nesta análise, não estamos fazendo nenhuma

alusão às causas desses ciclos.

A evidência de uma relação causal será derivada juntando a análise do modelo aqui

proposto, que veremos no capítulo 8, com a análise da primeira hipótese.

Primeiramente desenvolvemos hipóteses de relações causais e usando o modelo

verificaremos se esse pode exibir, em certas condições, ciclos nos preços. Depois

verificamos se há ciclos nos preços de alguns produtos brasileiros. Em seguida,

procuramos evidências sobre a relação conjecturada, isto é, compararemos os ciclos

previstos pelo modelo e os ciclos encontrados na análise espectral.

5.1 Verificando as Hipóteses

5.1.1 Primeira Hipótese

Como primeiro passo é importante definir a palavra "ciclo". Neste estudo, ciclo é

definido como a tendência de uma série temporal de exibir valores máximos e mínimos

em intervalos regulares.

Como já foi mencionado, muitos economistas ainda crêem que não há ciclos nos preços

de produtos agrícolas, apesar dos muitos estudos que identificam ciclos nos preços de

alguns produtos. Alguns pesquisadores argumentam que essa reação é evidência de que

a teoria econômica tradicional está em conflito com a presença de ciclos nos preços de

commodities. Isto é, muitos economistas acabam ignorando (consciente ou
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inconscientemente) as evidências de ciclos nos preços para evitar ter de revisar seus

conceitos.

A próxima citação ilustra como os estudos que revelam ciclos nos preços têm sido

ignorados pela corrente econômica dominante:

"Despi te our original scepticism and the fact that the presence of cycles of any strict

periodicity in economic data has now largely been discredited, the new analysis does

indicate quite strongly that the data contain important cyclical components of a

remarkably stable kind over the three and a half centuries." (GRANGER & HUGHES,

1971, p. 413).

Os autores afirmam que a presença de ciclos em variáveis econômicas foi invalidada, o

que não parece estar em harmonia com a bibliografia que mencionamos no capítulo 2,

na qual há vários estudos, o primeiro de 1921, que identificam ciclos nos preços de

vários produtos. Como o próprio estudo deles comprovou, para a supresa dos mesmos,

muitas variáveis de uma cadeia de suprimento têm componentes cíclicos.

Mesmo tendo vários estudos que identificam ciclos nos preços de produtos agrícolas,

nós iremos desenvolver nossa própria análise do tema. A nossa primeira hipótese trata

disso. Para testá-la iremos usar métodos estatísticos para empiricamente verificar se

existem ciclos nos preços de alguns produtos agrícolas no Brasil.

Esse teste é um estudo de séries temporais, usando a análise espectral para identificar se

há ciclos (e qual o tamanho desses ciclos) nas séries de preços de alguns produtos

agrícolas brasileiros ..

5.1.1.1 Análise Espectral

Análise espectral é um método usado para detectar periodicidades em séries temporais.

Essa análise é feita para descrever como a variação em uma série temporal pode ser

explicada por componentes cíclicos. O Apêndice A oferece uma explicação mais

detalhada da análise espectral.
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A ferramenta que usaremos é chamada de periodograma. Ela decompõe urna série

temporal em um número de componentes, cada um associado a um período (curva

senoidal) de comprimento específico. Depois estima a porcentagem da variância na

série temporal que é explicada por cada período. O periodograma nos infonna se há

ciclos na série temporal e qual o tamanho desses ciclos. Para calcular o periodograma

usamos o software Matlab. No Apêndice B apresentamos todas as programações usadas

nesse software.

A fonte dos dados usados é a FGV - Agroanalysis. As séries de preços são mensais,

com 408 observações, de janeiro de 1967 a dezembro de 2000. Devido à enorme

inflação do período usamos o índice IPC-FGV para atualizar os valores para o valor do

Real em dezembro de 2000.

São séries temporais. de 16 produtos agrícolas: Algodão, Amendoim, Arroz, Banana,

Cacau, Café, Cana, Feijão, Fumo, Laranja, Mamona, Mandioca, Milho, Soja, Tomate e

Trigo.

Para eliminar qualquer tendência nas séries de preços usamos um filtro passa-alta com

freqüência de corte igual a 100 meses. No Apêndice C há uma explicação do filtro

usado. Para podermos detectar os ciclos que nos interessam nesse estudo, é necessário

remover essas tendências dos dados antes de fazer o periodograma.

Cem meses foi o período escolhido como ciclo de corte no filtro, pois os ciclos que

procuramos são menores que cem meses e porque as séries têm 408 observações

(meses) e, portanto, não podemos esperar identificar com segurança ciclos muito

grandes. O melhor é ter uma série que contenha pelo menos 5 vezes o ciclo que se

pretende identificar.

Outra preocupação quando se faz uma análise espectral é que os dados sejam

estacionários. Poucos dados na realidade são estacionários e para verificarmos se as

séries que estamos usando são relativamente estacionárias, calculamos o periodograma

para diversos segmentos da série e fizemos uma comparação entre os segmentos para
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verificar se há uma relativa estabilidade dos picos espectrais. Só poderemos prosseguir

com a análise espectral para as séries cujos picos encontrados são relativamente

estáveis.

A hipótese nula nesta análise de periodograma é que a série temporal não tem ciclos,

isto é, iremos detectar a mesma quantidade de variância para cada um dos componentes

periódicos da série.

Se a hipótese nula fosse correta, deveríamos ver aproximadamente os mesmos valores

de potência espectral (variância) em todo o periodograma. Por outro lado, se um

componente periódico explica uma grande parcela da variação na série ele terá uma

parcela maior da variância que o esperado.

Depois utilizamos o teste de Fisher (BLOOMFIELD 2000) para verificar se os ciclos

com maior proporção da variância são estatisticamente significativos. Nesse teste

calculamos a estatística g, que é a proporção da variância total que é relacionada aos

componentes periódicos do periodograma. Para encontrarmos o g precisamos apenas

dividir a Potência Espectral (estimativa de intensidade) relacionada a um componente

periódico pela Potência Espectral Total. O valor crítico para essa estatística depende

apenas de N (o tamanho da série) e de a (o risco de erro do Tipo I). No presente estudo

usaremos um a igual a 0,001, isto é, nosso nível de significância é de 99,9%.

Para esse nível de significância e para N = 408 meses os valores críticos I de g para os

cinco maiores picos são: 0,05845; 0,03978; 0,03272; 0,02872; 0,02603.

O teste de Fisher indica o valor de g para que o componente com a maior variância

possa ser considerado um pico significativo. Se esse componente é considerado

significativo (se g é maior que o valor critico na tabela), então, também podemos testar

o segundo pico, e assim por diante.

I Na tabela usada não há N = 408, por isso usamos os valores críticos relacionados a N = 410
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Se a série temporal contém uma freqüência que não está incluída nas freqüências da

análise de periodograma, a variância dessa freqüência omitida irá "vazar" para as

freqüências vizinhas. Por isso, devemos tomar cuidado em não interpretar o

periodograma muito literalmente. Uma grande proporção da variância relacionada com

um componente periódico sugere que pode haver um ciclo com aproximadamente essa

periodicidade na série. Análises de periodograma não oferecem uma estimativa precisa

do verdadeiro tamanho do ciclo.

No nosso caso isso não é um problema, pois estamos procurando verificar se há ciclos

nos preços, e se picos existirem, queremos saber qual o valor aproximado dos mesmos.

Se alguma série analisada tiver pICOS que são considerados estatisticamente

significativos, poderemos concluir, para o produto em questão, que há ciclos nos preços

no período estudado. Isto é, iremos refutar a hipótese nula de que não há ciclos nos

preços.

5.1.2 Segunda Hipótese

Nesta hipótese queremos fazer uma ligação entre as relações causais conjecturadas no

modelo cobweb dinâmico e os ciclos encontrados nas séries de preços agrícolas. O

modelo prevê um certo comportamento do mercado agrícola para diversos cenários, e

também indica o tamanho do ciclo no preço, de acordo com as propriedades específicas

de cada produto (ex. elasticidade de oferta).

Iremos comparar os ciclos previstos pelo modelo para cada produto estudado e os

encontrados na análise espectral. Um bom modelo tem de ter um comportamento

dinâmico similar ao sistema real.

Porém, não é possível validar um modelo.

"Verification and validation of numerical models of natural systems is impossible. This

is because natural systems are never closed and because model results are always non-
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umque. Models can be confinned by the demonstration of agreement between

observation and prediction, but confinnation is inherently partial. Complete

confinnation is logically precluded by the fallacy of affinning the consequent and by

incomplete access to natural phenomena. Models can only be evaluated in relative

tenns, and their predictive value is always open to question." (ORESKES et aI., P94,

p.641).

A falácia da afirmação do conseqüente diz que quando afirmamos que "x" causa "y",

isto não quer dizer que se verificamos "y", então, podemos concluir que "x" está

presente. Isto porque "y" pode ser causado por várias outras coisas. Isso também se

aplica na avaliação de qualquer modelo. Mesmo que as previsões de um modelo sejam

verificadas na realidade, não podemos ter certeza de que o modelo está correto, pois

outras estruturas podem estar causando o fenômeno estudado.

Além disso, não é possível validar ou verificar se um modelo é verdadeiro, pois todo

modelo, por definição, está errado. Todo modelo é uma simplificação da realidade. Na

verdade, é necessário que os modelos sejam abstrações simplificadas da realidade

porque a nossa capacidade cognitiva não pode lidar com todas as variáveis e as relações

existentes entre elas. A teoria/modelo seria tão complexa que seria inútil. Como todo

modelo é errado, todo modelo pode ser refutado.

Portanto, a "validade" de um modelo está na validade de cada detalhe da sua estrutura,

e na dedução do comportamento dessa estrutura que deve simular o comportamento do

sistema real. Se concordamos com os pressupostos e com a dedução, então,

concordamos com o modelo. Se ele não representa a realidade de uma forma

considerada razoável (uma medida subjetiva), então, ou há um problema nos

pressupostos ou na dedução. Mesmo que não utilizemos dados empíricos para avaliar

um sistema podemos inferir sobre como um sistema que tivesse as características do

modelo se comportaria (que é o que faremos no capítulo 8, no qual analisaremos o

modelo aqui proposto).

A Dinâmica de Sistemas argumenta que um modelo útil deve representar a natureza do

sistema; ele deve mostrar como mudanças em políticas ou estruturas irão mudar o
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comportamento do sistema. Ele deve mostrar os tipos de distúrbios exógenos para os

quais o sistema é vulnerável. Porém, a habilidade de um modelo de prever o estado real

do sistema em um determinado tempo futuro não é um teste razoável de utilidade do

modelo.

Aqui, a dinâmica de sistemas diverge da prática econômica mais tradicional. Na

avaliação de muitos modelos econômicos usa-se alguma medida de comparação entre

os valores previstos pelo modelo para um determinado momento no tempo e os valores

reais observados. Para medir a qualidade da previsão usa-se a média da soma dos

quadrados das diferenças entre o modelo e a realidade.

Segundo a Dinâmica de Sistema, não devemos usar esse tipo de medida porque

sistemas sociais são sistemas de information feedback, diferentemente, por exemplo, do

sistema solar. Modelos do sistema solar são usados para determinar onde os planetas

estarão no futuro. Porém, o futuro do sistema solar não será perturbado pelas nossas

previsõesde onde os corpos celestes estarão no futuro.

"Econornic behavior occurs in the context of an information-feedback system in which

goal-seeking decisions are constantly responding to the state of the system itself. An

externaI disturbance induces closed-Ioop reactions within the system toward re-

establishing the goals." (FORRES TER, 1961, p. 124).

o que isso quer dizer é que em um sistema social, quando fazemos previsões sobre o

seu futuro, essas mesmas previsões terão efeito sobre o futuro, já que as usaremos para

tomar decisões. A isso Forrester chama de information feedback, informação sobre o

futuro do sistema é usada para tomar decisões, as quais irão influenciar o futuro do

sistema. Quando um sistema é afetado por nossas decisões, não é possível fazer

previsões pontuais.

Sistemas sociais não são independentes de um processo que prevê o seu futuro. Como

usamos previsões como guias para nossas decisões e ações, as decisões e ações

tomadas, baseadas numa previsão, afetam diretamente o futuro, e, conseqüentemente,

alteram o estado futuro das variáveis que estamos tentando prever. Portanto, mesmo
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que um modelo possa prever as condições futuras de um sistema social, por causa dos

informationfeedback loops, ele acaba se autoderrotando.

Isso é bem diferente de sistemas como o sistema solar. Nestes, nosso conhecimento

sobre o estado futuro do sistema não tem nenhum efeito no seu estado futuro, já que

não há information feedback loops.

Outro fator que faz com que não seja possível prever o valor de variáveis do sistema em

um determinado momento futuro é a presença de ruídos nos sistemas sociais. Nos

modelos sociais não podemos assumir que todas as relações são conhecidas com

perfeição. Por isso, cada relação em nossos modelos está sujeita a um componente de

incerteza.

"Not knowing the instantaneous values of the noise, we can still study the kind of

behavior exhibited by the system, including the sensitivity to the noise inputs. In the

model the exact paths of the variables in time depend not onIy on the model structure

and the initial values of system variables but also on the unknown noise. The relative

determinancy created by the known policies and structure versus the uncertainty

introduced by noise will determine the ability of the model to predict the specific state

ofa system at a particular future time." (FORRESTER, 1961,p. 124).

Portanto, não devemos esperar que modelos de sistemas sociais possam prever os

valores das variáveis do sistema em um determinado tempo futuro. "This type of

prediction of future state is possible only to the extent that the correctly known laws of

behavior predominate over the unexplained noise." (FORRESTER, 1961, p. 124).

Para ilustrar isso, basta imaginar que temos dois modelos dinâmicos com estruturas e

parâmetros idênticos, e com ruídos em alguns pontos. Os valores instantâneos dos

ruídos não são conhecidos e vão diferir entre um modelo e outro. Se começarmos a

simular esses modelos, com condições iniciais iguais, o comportamento dos mesmos irá

logo divergir, e não haverá como prever o que irá acontecer em um dia específico.

Entretanto, no longo prazo, eles irão mostrar o mesmo tipo de comportamento. Apesar

dos dois modelos serem idênticos, não podemos usar um para prever em um
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determinado momento no tempo os valores numéricos das variáveis geradas pelo outro.

Mas podemos usar um para prever como o outro irá se comportar em determinadas

situações. Por isso, não devemos usar a habilidade de um modelo para prever valores de

variáveis no futuro como uma medida de qualidade do modelo.

Outro problema gerado pelo uso desse tipo de medida é ilustrado no exemplo usado por

FORRES TER (1961) que vem reproduzido em seguida:

Sistema Real .•.."
I' "/ \

I
I
I
I---f-

I
I
I
I

\
\-4---
\
\
\
\
\ I
\ I"•....../

Modelo I

Modelo 11

Figura 5.1 - Comparando Modelos

Esta figura ajuda a mostrar a diferença entre prever um comportamento e prever o

estado do sistema em um determinado período de tempo. A linha sólida é o dado

empírico. As outras duas linhas são geradas por dois modelos distintos que tentam

representar o sistema real. A questão aqui é julgar qual modelo é melhor.

A resposta vai depender do que consideramos melhor, e no teste que,

conseqüentemente, escolhermos para determinar qual é melhor. Se acharmos que o

objetivo do modelo é prever o estado do sistema em um determinado momento no
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tempo, então, podemos determinar como medida de desempenho dos modelos a média

da soma dos quadrados das diferenças entre os valores do modelo e do sistema real.

Usando esse teste, o modelo I, que gerou a linha reta, é o melhor.

"In spite of being a better predictor, according to the above arbitrary criterion, of the

specific future state of the system, we should not expect Model I to reveal much about

how to redesign the actual system to change its performance. Model I does not exhibit

the characteristic fluctuating behavior of the actual system. It does not pass the

necessary (but not sufficient) test of having dynamic behavior similar to that of the

actual system." (FORRESTER, 1961, p. 127).

Na suposição de que a estrutura do modelo 11 faz sentido, e de como ele gera um

comportamento predominantemente senoidal que se assemelha com o sistema real,

podemos dizer que ele pode ser uma boa representação do sistema real.

"This test is meaningful only because we believe independently that the causal

relationships of the actual system are represented in the mechanisms of the model. An

endless variety of model details having no similarity to the actual system could be

assembled that would create the model 11 curve. Our confidence in model 11 as an

experimental tool for studying the effect of structure and policy changes in the actual

system is based on our confidence in the model components separately and individually

and in the fact that in concert they produce behavior that interests us in the actual

system." (FORRES TER, 1961, p. 127).

Aqui, estamos argumentando que há duas condições necessárias para que aceitemos um

modelo como uma boa representação de um sistema real. A primeira é que temos de

concordar que as relações que fazem parte do modelo são boas representações da

verdadeira estrutura do sistema real. Isso porque muitos procedimentos de ajuste de

curva podem ser desenvolvidos para se encaixarem em qualquer dado histórico. A

segunda é que o modelo se comporte como o sistema real.
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Como já mencionamos, vários modelos podem ser ajustados para qualquer série

temporal dada. Por isso, temos de providenciar um modelo que exiba um

comportamento similar ao sistema real e cuja estrutura faça sentido, isto é, cujas

relações causais conjecturadas sejam consideradas boas explicações de como o sistema

real funciona. A Dinâmica de Sistemas admite que essa é uma forma subjetiva de medir

a adequação de um modelo, mas argumenta que outras medidas quantitativas,

consideradas mais objetivas, não fazem sentido. O argumento não é contra medidas

quantitativas, não há dúvida de que elas seriam melhores, o argumento é que por causa

da natureza dos sistemas sociais não é possível usá-las para medir a adequação de um

modelo.

O argumento é que o objetivo de medir qual modelo se ajusta melhor às observações

empíricas não é válido para verificar a qualidade do modelo. Portanto, o que iremos

fazer aqui é verificar se o modelo faz sentido, isto é, se consideramos que ele é uma boa

representação da realidade. Tratamos disso nos capítulos 7 e 8. Depois compararemos

os ciclos nos preços que encontramos na análise espectral com os ciclos gerados pelo

modelo. O Capítulo 10 trata disso.
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6. DINÂMICA DE SISTEMAS

Muitas vezes, para que um modelo seja realístico e útil, nós temos de fazê-lo tão

complexo e com tantas relações não-lineares, que soluções analíticas não são possíveis.

Como nossa capacidade cognitiva também não consegue lidar com tanta complexidade,

o uso de simulações é a melhor forma de testar esses modelos.

" the literature of the social sciences is replete with models in which elegant

theorems are derived from questionable axioms, where simplicity dominates utility, and

where variables known to be important are ignored because data to estimate parameters

are unavailable. System Dynamics was designed specifically to overcome these

limitations and from the beginning stressed the development of useful models; models

unconstrained by the demands of analytic tractability, based on realistic assumptions

about human behavior, grounded in field study of decision making, and utilizing the

full range of available data, not only numerical data, to specify and estimate

relationships." (STERMAN, 2000, p. 38).

A Dinâmica de Sistemas (DS) foi criada por FORRESTER (1961). Forrester

desenvolveu uma teoria para simular sistemas complexos, não-lineares, e que

contenham vários feedback loops. Ele primeiro usou a DS para lidar com problemas

industriais, como flutuação de estoques, instabilidade da força de trabalho e queda na

participação de mercado. Desde então o seu uso tem se expandido para vários sistemas

sociais (ver STERMAN 2000).

A DS, em geral, não está interessada em valores precisos, em um determinado

momento do tempo, em variáveis de um sistema. O foco principal reside nas tendências

dinâmicas do sistema. O objetivo é saber se o sistema em geral é estável ou instável, se

ele tende a oscilar, a crescer, a declinar, ou se tende ao equilíbrio. O pressuposto central

dessa teoria é que o comportamento dinâmico que observamos em sistemas complexos

é gerado pela sua estrutura causal.

o conceito central dessa metodologia é a two-way causation ou feedback. O

pressuposto é que decisões são derivadas de informações sobre o sistema. Essas
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decisões resultam em ações que têm como objetivo mudar o sistema. Quando nova

informação chega sobre as condições do sistema podemos, então, verificar se o próprio

sistema mudou ou não, isto é, se a ação foi ou não eficaz. Essa nova informação gera

outras decisões/ações que podem produzir mais mudanças no sistema. Isso é uma

seqüência circular de causas e efeitos, o que a DS chama de feedback loop. Os modelos

da DS são formados por váriasfeedback loops inter-relacionadas.

Feedback acontece quando a variável X afeta a variável Y e, Y, por sua vez, afeta X.

Portanto, não podemos apenas olhar para o efeito que uma variável irá causar em outra

variável. Apenas olhando para todo o sistema de feedback poderemos entender o

comportamento dinâmico do sistema. Uma premissa aqui é que o comportamento

dinâmico é uma conseqüência da estrutura do sistema.

A DS exige que cada elemento e cada relação do modelo tenha uma contrapartida na

realidade. Isso difere de muitas outras metodologias que usam variáveis nos seus

modelos que não têm contrapartida no mundo real. Entre outros motivos, o uso dessas

variáveis é comum, pois elas podem tomar mais fácil a solução analítica do modelo, ou

para que as variáveis geradas pelo modelo se ajustem melhor aos dados históricos.

Por ter esse objetivo de criar modelos realísticos, os modelos da DS possuem muitas

relações não-lineares. A metodologia acredita que não-linearidades são importantes

para explicar o comportamento de sistemas complexos. Uma relação não-linear faz com

que o feedback loop varie de força. Por isso, quando temos feedback loops não-lineares

inter-relacionadas, em certas condições, uma parte do sistema será dominante, e sob

outras condições dominará outra parte do sistema. Cada vez que a predominância

passar de um feedback loop para outro o comportamento do sistema mudará. Portanto,

um modelo composto de vários feedback loops não-lineares pode produzir uma gama

enorme de comportamentos complexos.

Quando o sistema é linear a importância relativa dos vários feedback loops não pode

nunca mudar. Isso quer dizer que sistemas lineares podem ser analisados pela redução

aos seus componentes individuais (solução analítica) e que os mesmos não podem gerar
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comportamentos complexos. Como o comportamento que observamos na realidade é

complexo, podemos concluir que deve haver não-linearidades na realidade.

Para ter modelos realísticos, que sejam capazes de gerar o comportamento dinâmico do

mundo real, a DS também usa conceitos de outras áreas de conhecimento. Dependendo

do que está sendo modelado, a DS vai buscar os conceitos necessários nas áreas em

questão. Os modelos usam conceitos das ciências exatas (fisica, biologia, etc.) e das

ciências sociais (psicologia, sociologia, etc.). A estrutura de qualquer modelo consiste

de duas partes: pressupostos sobre o ambiente fisico e pressupostos sobre o processo de

tomada de decisão dos agentes que operam nas estruturas fisicas.

Como os modelos da DS são compostos de feedback loops, a grande maioria das

variáveis é endógena. Um dos objetivos da DS é ter um modelo que consiga simular o

comportamento do sistema real endogenamente, isto é, a DS acha que a fonte dos

problemas em um sistema faz parte do sistema. A DS não encara os problemas em um

sistema como causados por variáveis exógenas. Quando um modelo não gera o

comportamento de interesse endogenamente é necessário aumentar as fronteiras do

mesmo para que as causas do comportamento sejam incluídas.

No próximo capítulo explicaremos o modelo cobweb dinâmico. O restante deste

capítulo é um resumo da DS de acordo com FORRESTER (1961) e STERMAN (2000)

que facilitará a explicação do modelo usado no nosso estudo.

6.1 Feedbacks

Conforme já mencionamos, um dos pressupostos centrais da DS é de que as estruturas

que geram os comportamentos dinâmicos de sistemas complexos é formada por

feedback loops. Para começar a entender as forças que geram os comportamentos

dinâmicos de sistemas complexos, a DS diz que precisamos entender a natureza dos

processos de feedback. Segundo a DS há apenas dois tipos de feedbacks, os positivos e

os negativos.
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6.1.1 Feedback Positivo

Acontece quando uma variável alimenta a si mesma e reforça seu próprio crescimento

ou declínio. Umfeedback positivo é o que gera um círculo vicioso ou virtuoso. Em um

círculo vicioso uma piora numa variável, numa corrente causal, resulta em mais piora

da mesma variável. No círculo virtuoso uma melhora numa variável do sistema faz com

que a variável melhore ainda mais. O feedback positivo é a força geradora de

crescimento ou declínio em um sistema; ele tende a amplificar qualquer distúrbio em

um sistema.

Um exemplo de umfeedback positivo que muito influenciou a vida dos brasileiros é a

espiral inflacionária. Um aumento dos salários faz com que os preços aumentem, o que

então causa um aumento dos salários, e assim por diante. Precisamos ressaltar que a

designação de "positivo" e "negativo" não é um julgamento do valor da estrutura mas,

sim, uma conotação do comportamento gerado por ela.

6.1.2 Feedback Negativo

Esse feedback é caracterizado por uma estrutura que visa um objetivo. E essa é uma

estrutura auto-reguladora. O feedback negativo tenta manter o sistema em equilíbrio, ele

reage a qualquer distúrbio e tende a manter o sistema em equilíbrio.

Um exemplo desse feedback é um sistema de aquecimento controlado por um

termostato. O termostato está continuamente medindo a temperatura do ambiente e

comparando-a com a temperatura desejada (o objetivo). Quando há uma disparidade

entre a temperatura real e a desejada o termostato liga o aquecedor. Quando a

temperatura ambiente chega ao nível desejado o termostato desliga o aquecedor. O

feedback negativo não é só usado por sistemas criados pelos seres humanos. O sistema

biológico que controla a temperatura dos nossos corpos também é um sistema de

feedback negativo.
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6.2 Modos Fundamentais de Comportamento Dinâmico

Existe uma variedade enorme de comportamentos dinâmicos que observamos. Porém,

não são muitas as estruturas de feedback que geram esses comportamentos. A DS indica

que três modos fundamentais de estruturas de feedback são a base para se entender

muitos dos comportamentos dinâmicos que observamos. Esses três modos são:

crescimento exponencial, goal seeking e oscilação.

Cada um desses é gerado por uma estrutura simples de feedback. Crescimento

exponencial é gerado por feedback positivo, goal seeking é gerado por feedback

negativo, e oscilação é gerado por feedback negativo com delays na sua estrutura.

A seguir, expomos os gráficos que ilustram esses comportamentos dinâmicos.

t Crescimento
Exponencial

"Goal Seeking"

tem o

Oscilação

tempo

Figura - 6.1 Comportamentos Dinâmicos Fundamentais

6.2.1 Crescimento Exponencial

O crescimento exponencial é gerado por feedback positivo. Neste caso, temos uma

variável que aumenta a uma taxa percentual fixa. Portanto, quanto maior a quantidade,
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maior o crescimento. Isso faz com que a quantidade aumente, o que aumenta a taxa

líquida de crescimento, e assim por diante. Uma característica de um crescimento

exponencial puro é que o tempo para a quantidade dobrar de valor é constante. Isto é,

leva o mesmo tempo para ir de 1 para 2 que de 1 milhão para 2 milhões.

Um exemplo é a caderneta de poupança. Quanto mais dinheiro você tiver investido,

mais juros você irá receber. E quanto mais juros receber, maior será o saldo (desde que

não haja saques). Quanto maior o saldo, maiores os juros, e assim por diante.

Por isso é que a DS acredita que o crescimento linear é raro, já que exige que não haja

feedback entre o estado do sistema (o saldo) e a taxa líquida de aumento (os juros). Para

que haja crescimento linear é necessário que a taxa de crescimento líquida permaneça

constante mesmo quando o estado do sistema aumenta.

Contudo, o crescimento nunca é perfeitamente exponencial, devido a perturbações na

estrutura de feedback. Mas o crescimento exponencial é o comportamento dominante

nessa estrutura. Nesse momento é bom ressaltar que a DS acredita que nenhuma

quantidade pode crescer para sempre. Isto é, em um determinado momento um ou mais

feedbacks negativos irão dominar o sistema, à medida que vários limites de crescimento

são alcançados.

6.2.2 Goal-Seeking

Qualquer feedback negativo inclui um processo que compara o objetivo desejado com o

atual e toma ações corretivas. Algumas vezes isso é uma decisão dos administradores

do sistema (como o nível mínimo de inventário), outras vezes o objetivo é implícito e

não está sob o controle consciente de alguém (ex. a temperatura do nosso corpo).

Na maior parte dos casos a taxa na qual o estado do sistema atinge o objetivo diminui à

medida que diminui a discrepância. Isso acontece porque grandes discrepâncias entre o

estado desejado e o atual geram grandes ações corretivas, enquanto discrepâncias

menores geram repostas menores. Quando a discrepância cai, a taxa de ajuste também

cai. A Figura 6.1 apresentada anteriormente mostra esse comportamento no tempo.
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6.2.3 Oscilação

Esse é o terceiro modo de comportamento fundamental observado em sistemas

dinâmicos. Como o comportamento goal-seeking, as oscilações são causadas por

feedbacks negativos. O estado do sistema é comparado à sua meta e ações corretivas

são tomadas para eliminar discrepâncias. Porém, há delays envolvidos na inter-relação

causa!, conseqüentemente as ações corretivas demoram algum tempo para terem efeito.

Isso faz com que, quando não entendemos perfeitamente os delays ou os ignoramos,

corrijamos mais do que o necessário, isto é, as ações corretivas fazem com que o

estado do sistema ultrapasse a sua meta. Assim, forçamos o sistema a ajustar demais, e

isso gera uma nova ação corretiva, no sentido oposto. Essa dinâmica é repetida

inúmeras vezes, o que acaba gerando um comportamento no qual o estado do sistema

oscila em tomo do seu objetivo.

Oscilações estão entre os comportamentos mais comuns de sistemas dinâmicos. Toda

oscilação tem no seu âmago umfeedback negativo com delays. Um sistema que oscila é

ilustrado no exemplo que já usamos ao falarmos do sistema de aquecimento. Quando a

temperatura está abaixo do desejado o termostato liga o aquecedor. Quando o

termostato determina que a temperatura já chegou ao valor desejado ele desliga o

aquecedor. Porém, o termostato não consegue medir instantaneamente a temperatura e,

portanto, quando desliga o aquecedor, a temperatura já está acima do desejado. À

medida que o ambiente vai perdendo calor, a temperatura vai caindo. Outra vez, o

termostato só determina que a temperatura está abaixo do desejado algum tempo depois

disso ter acontecido. Portanto, se plotarmos no tempo a temperatura, veremos que a

mesma oscila, conforme mostra a Figura 6.1.

As oscilações em sistemas complexos com muitas interações não são regulares. Esses

sistemas envolvem muitas interações entre elementos que estão inter-relacionados em

uma cadeia causal. Eles são continuamente bombardeados por perturbações que causam

que seu movimento seja um pouco irregular, uma combinação (geralmente não-linear)

da sua dinâmica endógena e dos fatores exógenos.
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Para que um sistema oscile, é necessário que haja mais do que um estoque no mesmo, e

que haja um delay. A oscilação ocorre quando um distúrbio se propaga pelo sistema e

retoma o sistema a um estado de desequilíbrio comparável ao estado de desequilíbrio

inicial. Se houver apenas um estoque, não há como o distúrbio propagar-se pelo

sistema. Quando esse único estoque alcançar seu equilíbrio o sistema estará em

equilíbrio.

Quando há mais que um estoque, o sistema só estará em equilíbrio quando todos os

seus estoques estiverem em equilíbrio. Assim, um distúrbio pode se propagar pelo

sistema. Para que um sistema oscile é necessário que uma parte do sistema atinja seu

equilíbrio antes de outra parte do sistema (é necessário que haja um delay no sistema).

Quando um estoque não está em equilíbrio ele poderá causar um desequilíbrio no

próximo estoque, então, mesmo que o primeiro estoque atinja o equilíbrio, o próximo

estoque não estará em equilíbrio. Assim, o desequilíbrio se propaga pelo sistema.

Portanto, para termos um comportamento oscilatório é necessário que o sistema tenha

pelo menos dois estoques (não seja um sistema de primeira ordem) e de que haja um

de/ay.

6.2.4 Utilidade dos Modos Fundamentais

A DS usa esses três modos fundamentais de comportamento para identificar as

estruturas causais por trás dos comportamentos observados na realidade. Sempre que

um crescimento exponencial é observado em uma variável, sabemos que existe pelo

menos umfeedback positivo na estrutura que gera o mesmo. Isso não quer dizer que há

apenas um feedback positivo, muito provavelmente feedback negativos também farão

parte do sistema. Entretanto, se o sistema estiver exibindo um crescimento exponencial,

podemos concluir que osfeedbacks positivos são dominantes naquele período.

Da mesma forma, sempre que observarmos qualquer um dos outros comportamentos

saberemos imediatamente que tipo de feedbacks são dominantes naquele período. Esse



70

entendimento de que estruturas geram os comportamentos é muito útil na busca inicial

da estrutura causal do sistema.

Além disso, é essencial considerar que existem outros feedbacks no sistema analisado

que ainda não tiveram um papel significativo no comportamento do mesmo. Por causa

das inter-relações não-lineares das variáveis do sistema, à medida que o sistema evolui,

essas estruturas latentes podem se tomar dominantes, mudando drasticamente a

dinâmica do sistema. A identificação das possíveis mudanças de predominância entre as

estruturas de feedback existentes é uma função valiosa da modelagem na DS.

Outros modos comuns de comportamento são o crescimento em forma de S, o

crescimento em forma de S com overshoot e oscilação, e crescimento em forma de S

com overshoot e colapso. Esses são gerados por interações não-lineares das estruturas

fundamentais.

Os modos de comportamento mencionados até agora não são os únicos existentes, mas

eles cobrem a maioria das dinâmicas observadas em sistemas. Para uma explicação

mais elaborada desses modos de comportamento e dos outros modos de comportamento

não apresentados aqui ver STERMAN (2000) .

6.3 Diagramas de Causal Loop

Para ilustrar essas estruturas antes de transformá-las em equações, a DS cnou os

diagramas de causal loop. Nesses diagramas temos as variáveis que fazem parte da

estrutura de feedback. Essas variáveis são conectadas por flechas, e cada flecha tem um

sinal de positivo ou negativo. O sinal positivo indica que quando a variável que está no

começo da flecha aumenta, a variável que está na ponta da flecha também aumenta. O

sinal negativo indica que quando a variável que está no começo da flecha aumenta, a

variável que está na ponta da flecha diminui. Isto é, quando o sinal é positivo quer dizer

que as variáveis andam na mesma direção, e vice-versa.

Porém, um aumento numa variável de causa não quer necessariamente dizer que a

variável efeito vai aumentar. Isso porque uma variável, na maioria das vezes, tem mais
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de um input (para determinar o que vai mesmo acontecer você precisa saber como todos

os inputs estão mudando) e diagramas de causal loop não distinguem entre estoques e

fluxos (a acumulação de recursos num sistema e as taxas de mudança que alteram esses

recursos).

Para ilustrar esse conceito vamos usar o exemplo da caderneta de poupança. Nesse

exemplo, o saldo é um estoque, ele acumula os juros. Um aumento nos juros irá

aumentar o saldo, mas uma redução dos juros não irá reduzir o saldo. A ligação positiva

entre juros e saldo significa que os juros adicionam ao saldo. Assim, um aumento nos

juros aumenta o saldo comparado ao que aconteceria se não houvesse nenhuma

mudança nos juros. Da mesma forma, uma diminuição nos juros diminui o saldo

comparado ao que aconteceria se não houvesse nenhuma mudança nos juros.

A seguir temos o exemplo de um diagrama de causalloop.

Taxa de natalidade Longevidade

Figura 6.2 -- Diagrama de Causal Loop de Dinâmica Populacional (STERMAN, 2000,

p. 138)

Esse diagrama de causal loop mostra dois feedbacks que atuam em uma dinâmica

populacional. Um feedback é positivo e outro é negativo.
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Primeiro vamos analisar o feedback à esquerda. Começando com a população, podemos

ver que quando a população aumenta o número de nascimentos também aumenta. O

número de nascimentos também aumenta quando a taxa de natalidade aumenta. Se o

número de nascimentos aumenta, isso leva a uma aumento da população, e assim por

diante. Portanto, quanto maior for a população, maior o número de nascimentos, que

então aumentarão a população. Esse é umfeedback positivo que causa um crescimento

exponencial na população.

Vamos agora ver o outro feedback. Quanto maior a população, maior o número de

óbitos. Quanto maior a longevidade da população, menor o número de óbitos. Quanto

maior o número de óbitos, menor a população. E assim por diante. Portanto, esse é um

Jeedback negativo; ele atua refreando o crescimento populacional.

Esses dois Jeedbacks atuam em conjunto, só que em certas condições um é mars

dominante que o outro. Quando a população está crescendo, o feedback positivo é o

dominante, isto é, ele dita a dinâmica do sistema.

6.4 Estoques e Fluxos

Diagramas causais são ótimos para representar interdependências e processos de

feedback. Contudo, eles não capturam a estrutura de estoques e fluxos de um sistema,

que junto comJeedbacks são os conceitos centrais da Dinâmica de Sistemas.

"The element in each feedback loop that represents the environment surrounding the

decision-maker is referred to as a state variable or levei. Each leveI is an accumuJation

or stock of material or information ... The element representing the decision, action, or

change (often, but not always, induced by human decision-makers) is called a rale. A

rate is a flow of material or information to or from a level.. .." (MEADOWS, 1979, p.

32).

Os estoques caracterizam o estado do sistema e geram as informações nas quais

decisões e ações são baseadas. Estoques dão aos sistemas inércia e são a memória do
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sistema. Já os fluxos que mudam os estoques representam as decisões e ações que

causam as mudanças no sistema. A Figura 6.3, que vem a seguir, ilustra esse conceito.

O~===:;':'S7====:I~~1Produtos In: . Acabados .
Produção

~
Vendas

Figura 6.3 - Exemplo simples de Estoque e Fluxos

Nesta figura temos um estoque de produtos acabados. Aumentando esse estoque temos

a taxa de produção e diminuindo o estoque temos a taxa de vendas. A taxa de produção

é uma decisão gerencial. Há um nível de estoque desejado e os administradores ficam

monitorando o nível real. Quando o nível cai abaixo do nível desejado a taxa de

produção é aumentada. Quando o nível sobe acima do desejado a taxa de produção é

diminuída.

Nos modelos da DS estoques são representados por retângulos, taxas de entrada são

representadas por canos que apontam para o estoque (adicionam), taxas de saída são

representadas por canos que apontam para fora do estoque (subtração), as válvulas

controlam as taxas de entrada e de saída, e nuvens representam as fontes e os depósitos

para os fluxos. Uma fonte representa o estoque que está fora das fronteiras do modelo,

que alimenta algum fluxo dentro do modelo. Os depósitos representam os estoques que

estão fora das fronteiras do modelo para os quais levam alguns fluxos de dentro do

modelo. O pressuposto é que fontes e depósitos têm capacidade infinita.

Uma metáfora comum para a estrutura de estoques e fluxos é a do fluxo de água entre

reservatórios. A quantidade de água em um determinado reservatório a qualquer

momento é a acumulação do fluxo de entrada de água menos o fluxo de água para fora
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do reservatório. Podemos dizer que o fluxo líquido para o estoque é a taxa de mudança

do estoque. Assim sendo, os estoques acumulam ou integram seus fluxos.

Os estoques também são chamados de integrais, variáveis de estado e pulmões. Já as

taxas são as derivadas ou throughput. Usando as demonstrações financeiras de uma

empresa como exemplo, podemos dizer que os estoques aparecem no Balanço

Patrimonial e as taxas na Demonstração de Resultados.

Para calcularmos o estoque usamos a seguinte equação:

Estoque(t) = 1 [Taxa de Entrada(s) - Taxa de Saída(s)]ds + Estoqueít j)

Na Dinâmica de Sistemas e no software Vensim que usaremos para simular o nosso

modelo usa-se uma notação diferente. Esse processo de acumulação é representado pela

função INTEGRAL( ). No caso acima a representação seria:

Estoque = INTEGRAL(Taxa de Entrada - Taxa de Saída, Estoque(t o»

Essa função é equivalente á equação acima e representa o conceito de que o estoque

acumula suas taxas de entrada menos suas taxas de saída, começando com um valor

inicial igual a Estoque lo •

6.5 Variáveis auxiliares

A descrição matemática de um sistema requer apenas os estoques e seus fluxos.

Contudo, para evitar que criemos grandes equações, dificeis de compreender, muitas

vezes é aconselhável usarmos variáveis intermediárias ou auxiliares, Essas variáveis

consistem em funções de estoques e constantes ou inputs exógenos.



75

6.6 Delays

Delays são encontrados em todos os sistemas e são uma fonte importante de dinâmica.

Alguns delays são ruins, pois criam instabilidade e oscilação. Outros são bons, pois nos

ajudam a filtrar variações indesejáveis.

Delays fazem parte do nosso dia-a-dia. Leva tempo para medir e relatar alguma coisa.

Também leva tempo para tomar decisões e para as decisões afetarem o estado do

sistema.

Existem dois tipos básicos de delays. O primeiro é o delay de material e o segundo é o

delay de informação. O delay de material captura o fluxo físico do material enquanto o

de informação representa o ajuste gradual de percepções ou crenças.

6.6.1 Delay de Material

Delay é um processo cuja saída está defasada de alguma forma em relação à entrada.

Como a saída difere da entrada, tem de haver pelo menos um estoque dentro do

processo que acumule a diferença entre os dois.

Por exemplo, quando enviamos uma carta pelo correio ela vai chegar ao seu destino

com um atraso (delay). Entre o envio da carta e a sua chegada, a carta está no estoque

de "cartas em trânsito".

Para qualquer delay de material, o estoque de material em trânsito é dado pela equação:

Material em Trânsito = L [Taxa de Entrada(t) - Taxa de Saída (t)]dt + Material em

Trânsitoít j )

Usando a notação da Dinâmica de Sistemas e do software que usaremos para simular o

nosso modelo representamos essa relação da seguinte forma:
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Material em Trânsito = INTEGRAL(Taxa de Entrada(t) - Taxa de Saída(t), Material em

Trânsito(to))

Esse tipo de delay é chamado de delay de material, já que mostra o fluxo físico de

materiais. Quando modelamos um delay precisamos formular a taxa de saída em

relação à taxa de entrada. Precisamos definir qual o tempo médio do delay (D) e qual é

a distribuição da taxa de saída.

A Figura 6.4, a seguir, mostra algumas distribuições possíveis para a taxa de saída.

Como podemos ver, quando a entrada é um pulso, a taxa de saída pode variar

dependendo da forma do delay.

t ' t
Taxa de Entrada Taxa de Saída A

3
Tempo

Figura 6.4 - Tipos de Delay (STERMAN, 2000, p. 413)

No caso A a saída é um pulso, igual à entrada, defasado pelo tempo do delay. Nesse

tipo de delay o material entra no processo e segue na mesma ordem de entrada e sai

depois do mesmo período de tempo. Esse tipo de delay pode ser encontrado em linhas

de montagem. Esse sistema é do tipo PEPS, Primeiro que Entra, Primeiro que Sai.
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Para esse tipo de delay, a taxa de saída é dada pela seguinte equação:

Taxa de Saída = Taxa de Entrada(t - D)

Isto é, a taxa de saída acontecerá D unidades de tempo depois da taxa de entrada.

Nos outros tipos de delays o material não mantém a ordem de entrada, isto é, o tempo

de processamento não é igual para todos os itens e há uma mistura dos itens no estoque

em trânsito. Podemos, outra vez, usar o correio como exemplo. Se envio várias cartas

de uma só vez, elas não irão chegar todas de uma só vez. Algumas chegarão antes e

outras depois, e essa distribuição pode variar dependendo do tipo de processo.

Na figura 6.4, o caso B é um delay de primeira ordem. Esse tipo de delay está no

extremo oposto do delay tipo PEPS. Aqui o pressuposto é que há uma mistura perfeita

dos itens no delay. Isto é, a seqüência de entrada não tem influência na seqüência de

saída.

A taxa de saída de um delay de primeira ordem é dada pela seguinte equação:

Taxa de Saída = Material em Trânsito/D

Onde D é o o tempo médio do delay.

Entre o delay de primeira ordem e o delay tipo PEPS, há muitos casos intermediários.

Nesses casos, conforme podemos ver na Figura 6.4, a taxa de saída aumenta aos

poucos, atinge um pico, e depois decresce até zero. Os casos C e D na figura mostram

esse comportamento. O caso C é um delay de segunda ordem e o caso D é um delay de

terceira ordem.

Em sistemas que possuem delays desse genêro, podemos fazer uma aproximação

colocando delays de primeira ordem em seqüência. Por exemplo, um delay de segunda

ordem seria representado por dois delays de primeira ordem, em que o primeiro delay é

a entrada para o segundo delay.
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"

Assim, o estoque total em trânsito é a soma do estoque em cada etapa. Cs.delay médio

total, da taxa de entrada até a taxa de saída, é o somatório. dos delays médios d~ ~ada

etapa. Podemos colocar vários delays de primeira ordem em seqüência, para representar

diferentes processos. Quanto mais etapas colocarmos em seqüência, mais o delay irá se

aproximar do delay tipo PEPS. Isto porque quanto mais etapas, menor a possibilidade

de se misturar os itens sendo processados. No limite teríamos uma etapa para cada item,

Ó que resultaria no delay tipo PEPS.

Para delays de ordem n, a taxa de saída é dada pela equação:

Taxa de Saída = Materialem Trânsito n !(D/n)

Onde D é o tempo médio.'do delay e n é a ordem do delay.

Na Dinâmic~ de Sistemas e no software Vensim essa relação é representada da seguinte

forma:

Taxa de Saída = DELAYn(Taxa de Entrada, Tempo de Delay)

No nosso modelo iremos usar delays de material de primeira e terceira ordem,

conforme veremos no próximo capítulo.

6.6.2 Delay de Informação

Delays de material não, são os únicos delays presentes em sistemas complexos,' Há

muitos delaysde informação. Esses delays estão relacionados há previsões e percepções

de variáveis.

Nossas percepções e previsões estão baseadas em dados do passado. Leva tempo para

coletar esses dados e para processá-los, e na maior parte das vezes nós não mudamos

nossas percepções rapidamente assim que temos novos dados em mãos. Portanto, há
, '

delays existentes nesse processamento de informação.
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Mas esses delays são diferentes dos delays de material, já que material pode ser

estocado e informação não.

o delay de informação mais simples é a suavização exponencial. Nesse de/ay a

precepção se ajusta gradativamente ao valor real da variável.

1\

Nesse tipo de delay o valor percebido de uma variável, x, é um estoque, dado pela

seguinte eq uação:

x= L [Taxa de Mudança no Valor PercebidoJdt + ~ (to)

A taxa de mudança no valor percebido é dada pela seguinte equação:

1\

Taxa de Mudança no Valor Percebido = (X - x )/0

Onde X é o valor atual da variável e O é o tempo no qual ajustamos o valor percebido

ao valor atual da variável.

A notação na Dinâmica de Sistemas e no software Vensim é:

1\

X = SMOOTH 1(X, D)

Em um delay de material o estoque é a quantidade de material em trânsito e a saída do

delay é uma fluxo de material. Em delays de informação a percepção é um estoque.

Nesse tipo de delay a percepção muda quando ela está errada. Quando a informação que

vemos na realidade está diferente das nossas percepções, nós mudamos as percepções.

E quanto maior for esse erro, maior a taxa de ajuste na nossa percepção.

Esse tipo de delay é um delay de informação de primeira ordem, isto é, uma suavização

exponencial. O comportamento gerado por ele está representado na Figura 6.5.
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Figura 6.5 - Suavização Exponencial

Conforme podemos ver, quando o valor real muda, o valor esperado também muda,

mas não instantaneamente.

Podemos ter delays de informação de outras ordens, mas no nosso modelo usaremos

apenas o delay de informação de primeira ordem.

6.6.3 Delays e Aprendizado sobre Sistemas Complexos

Quando uma ação rapidamente gera um efeito palpável, nós conseguimos compreender

o que está acontecendo. Porém, quanto mais tempo uma ação levar para gerar um

efeito, mais dificil será compreendermos a relação causal.

Um exemplo desse aprendizado é o que ocorre quando tentamos ajustar a temperatura

de um chuveiro. Quando a água está fria abrimos ainda mais a torneira da água quente.

Entretanto, a água que sai do chuveiro não esquenta instantaneamente assim que

abrimos ainda mais a torneira da água quente. Isto porque leva tempo para a água

quente que está na caixa d'água chegar ao chuveiro. Se não conhecemos a estrutura do

sistema podemos reagir a isso abrindo ainda mais a água quente. Esse nosso
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comportamento faz com que a água acabe por esquentar mais que o desejado. Isso então

gera um comportamento oposto, isto é, acabamos por fechar a água quente mais que o

necessário, o que acaba fazendo com que a água esfrie mais que o desejado. Podemos

repetir essas reações algumas vezes, e cada vez reduzimos as oscilações até que

cheguemos à temperatura desejada.

É de se esperar que depois de experimentar esse fenômeno algumas vezes, aprendamos

que todo chuveiro tem um delay de tempo, que varia de um chuveiro para outro. Isso

faz com que esperemos mais quando tomamos uma ação para corrigir a temperatura da

água e assim reduzimos as oscilações do sistema e chegamos mais rapidamente à

temperatura de água desejada.

As condições para se aprender em um sistema como esse são ótimas pois o feedhack

ocorre rapidamente, e não há dúvida de que foi a forma como tomamos a decisão que

causou o problema. Outro fator importante é que as conseqüências do erro são óbvias,

assim, sabendo que coisas ruins irão acontecer, temos uma motivação para mudar nosso

comportamento.

Agora imaginemos o que aconteceria se o delay de tempo entre a ação de abrir a

torneira da água quente e o resultado de ter mais água quente no chuveiro fosse muito

grande. Vamos supor que o delay fosse de uma hora. Será que conseguiríamos

identificar a relação causal? E se o delay fosse de uma semana?

Quanto mais distante no tempo a causa estiver do efeito, mais difícil é entender as

relações de causa e efeito. Isso cria ambigüidades e incertezas. Nessa situação as

condições que possibilitam um aprendizado rápido não estão presentes.

6.7 Formulando Relações Não-Lineares

Muitas das formulações em DS envolvem funções não-lineares. Algumas vezes essas

funções podem ser analiticamente especificadas. Mas na maioria das vezes relações

não-lineares são capturadas usando table functions, nas quais a relação é especificada
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como uma tabela de valores para a variável independente e a variável dependente.

Interpolação linear é usada para valores entre os pontos especificados.

6.8 Modelando o Processo de Tomada de Decisão

Até agora vimos como representar as estruturas fisicas de um sistema. Conforme já

dissemos, a estmtura de qualquer modelo consiste de duas partes: pressupostos sobre o

ambiente fisico e pressupostos sobre o processo de tomada de decisão dos agentes que

operam nas estruturas físicas.

Os pressupostos comportarnentais de um modelo descrevem o modo no qual as pessoas

respondem em diferentes situações. Para serem úteis, modelos devem mimctizar o

comportamento dos verdadeiros tomadores de decisão.

Precisamos diferenciar claramente entre regras decisórias e as decisões que elas geran1.

Regras decisórias são as políticas e regras que especificam como os tomadores de

decisão processam as informações disponíveis. Já as decisões são o resultado deste

processamento. Não podemos apenas modelar uma decisão mas, sim, devemos detectar

e modelar a regra decisória que gera as decisões. Conforme já dissemos, toda taxa de

entrada e saída na estrutura de estoque e fluxo do modelo constitui um ponto de

decisão, e precisamos especificar claramente a regra decisória que determina essa taxa.

Toda regra decisória pode ser vista como um procedimento de processamento de

informação. Os inputs para o processo de tomada de decisão são diferentes tipos de

informação. Essas informações são então interpretadas pelo tomador de decisão para

gerar a decisão. As regras decisórias não usam necessariamente toda a informação

disponível ou potencialmente relevante. Os modelos mentais dos tomadores de decisão,

juntamente com fatores organizacionais, culturais, políticos, pessoais, etc. influenciam

na importância dada a cada dado disponível. O processamento dessas informações

também não é necessariamente eficiente.

As regras decisórias em um modelo representam, explicita ou implicitamente,

pressupostos sobre o grau de racionalidade dos tomadores de decisão e dos processos de



83

tomada de decisão. Qualquer que seja sua visão sobre a racionalidade dos tomadores de

decisão, os modelos devem respeitar esses princípios básicos:

1. os inputs para todas as regras decisórias devem ser restritos a informações

disponíveis para os verdadeiros tomadores de decisão;

2. as regras decisórias de um modelo devem espelhar as práticas gerenciais. Todas as

variáveis e relações devem ter contrapartida na realidade e devem fazer sentido;

3. restrições físicas à realização de objetivos devem ser representadas;

4. as regras decisórias devem ser robustas sob condições extremas; e

S. equilíbrio não deve ser pressuposto. Equilíbrio e estabilidade podem (ou não

podem) emergir da interação dos elementos do sistema.

6.8.1 Modelando o Comportamento Humano: bounded rationality ou expectativas

racionais?

Conforme dissemos há pouco, na construção de modelos a OS usa conceitos das áreas

de conhecimento relevantes. Um exemplo é a modelagem de como nós, seres humanos,

tomamos decisões e formamos expectativas. Neste caso, para compreendermos como

essas expectativas são formadas, devemos analisar os estudos psicológicos que tratam

do assunto.

Há vários estudos psicológicos que analisam a nossa tomada de decisão em diferentes

contextos. As evidências sugerem que a forma como nós tomamos decisões está em

algum lugar entre o completamente irracional e a racionalidade perfeita da teoria

econômica.

A conclusão desses estudos é a de que a racionalidade da decisão humana é restrita, isto

é, está repleta de limitações. Herbert Simon chamou a tomada de decisão humana de

bounded rationality.

Essa racionalidade é resultado das limitações impostas pelos nossos conhecimentos,

pela nossa capacidade cognitiva, e pelo tempo disponível para analisar os problemas.

Nós simplesmente não temos a habilidade para otimizar os muitos problemas

complexos que a realidade nos apresenta.
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SIMON (1957b e 1982), CYERT & MARCH (1992), TVERSKY & KAHNEMAN

(1974) NELSON & WINTER (1982), CONSLICK (1996) e BAZERMAN (2002)

oferecem algumas das muitas evidências empíricas que sugerem que o nosso processo

de tomada de decisão é limitado.

Todos esses estudos psicológicos mostram como seres humanos não tomam decisões

puramente racionais. Isso contraria o pressuposto do homus economicus da economia,

de que os agentes de mercado tomam decisões racionais.

BAZERMAN (2002) resume uma das conclusões desses estudos psicológicos: "The

rational model is based on a set of assumptions that prcscribe how a decision should be

made rather than describing how a decision has been made." (BAZERMAN 2002, p.

4).

Essa teoria não pressupõe que os tomadores de decisão são irracionais, mas sim, que

eles usam uma racionalidade mais localizada. Isto é, eles usam regras decisórias que

não levam em consideração o sistema como um lodo, mas apenas uma parte do sistema

que é mais palpável e mais compreendida pelo tomador de decisão.

Para podermos modelar o comportamento dos sistemas reais precisamos modelar o

mais realisticamente possível o processo de tomada de decisão. Temos de tomar

cuidado pois não queremos modelar esse processo como achamos que deveria ser, nem

tão pouco como deveria ser se fôssemos perfeitamente racionais. Temos de modelá-lo

conforme achamos que ele é.

Portanto, como os estudos psicológicos apontam que a racionalidade no processo de

tomada de decisão do ser humano é limitada, é assim que devemos modelá-lo.

Seres humanos têm uma capacidade limitada para processar informação. Portanto, as

pessoas tendem a concentrar sua atenção em regras decisórias fáceis de usar. Nós

acabamos criando heurísticas para tomarm os decisões. Conseqüentemente, se

quisermos ser mais realísticos precisamos incluir essas heurísticas no modelo.
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Conforme vimos no capítulo 6, a forma como os produtores estimam o preço futuro do

produto é de vital importância. BAZERMAN (2002) descreve como as pessoas fazem

estimativas:

"Studies have found that people develop estimates by starting [ro111an initial anchor,

based on whatever information is provided, and adjusting from there to yield a final

answer. SLOVIC & UCHTENSTEIN (1971) have provided conclusive evidence that

individuais' adjustments away from anchors are usually not sufficient to negate the

effects of the anchor. In all cases, answers are biased toward the initial anchor ... "

(BAZERMAN, 2002, p. 27).

Esse efeito âncora também foi amplamente documentado por TVERSK Y &

KAHNEMAN (I 974).

Isso quer dizer que quando fazemos estimativas de preço futuro o preço corrente e os

preços históricos são uma forte âncora, que acabam impedindo a "racionalidade"

econômica da decisão. As evidências mostram que nós usamos um tipo de média

ponderada dos valores passados de uma variável para fazer previsões sobre seus valores

futuros. Os valores do passado, especialmente os mais recentes, formam uma âncora

poderosa para o nosso julgamento sobre os valores futuros.

Por exemplo, se a tendência dos preços mais recentes é de crescimento, nossa previsão

será de que o preço futuro será mais alto que o corrente, e vice-versa.

Conseqüentemente, se os preços começarem a cair, nós demoraremos algum tempo para

identificarmos essa mudança, o que fará com que nessas previsões sejam

significativamente erradas quando a tendência da variável muda.

Conforme VImos, esse processo de formação de expectativas foi chamado por

NERLOVE (1958) de adaptive expectations. Esse tipo de ajuste nas percepções é o

delay de informação de primeira ordem que vimos anteriormente. Esse pressuposto de

como [01111a1110Sexpectativas é o que usamos no nosso modelo, COnf0l111everemos no

próximo capítulo.
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6.9 Considerações Finais

Este capítulo introduziu brevemente os principais conceitos da Dinâmica de Sistemas e

permite que agora entremos em mais detalhes sobre o modelo aqui usado para analisar a

cadeia de suprimento de produtos agrícolas no Brasil.
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7. MODELO COBWEB DINÂMICO

o nosso modelo tenta representar a estrutura da cadeia de suprimento agrícola. Com etc

estamos tentando verificar se a estrutura da cadeia de suprimento agrícola é capaz de

gerar endogenamente ciclos nos preços, e se for possível, sob quais condições isso

acontece.

Partindo dos nossos pressupostos, iremos construir um modelo matemático das relações

causais entre as variáveis do sistema. Posteriormente, através de simulação iremos

verificar sob quais condições é possível ter ciclos nos preços. Também iremos querer

saber se é possível que essa estrutura não gere ciclos nos preços e sob quais condições

isso pode acontecer

Queremos montar um modelo que simplifique a realidade mas que, ao mesmo tempo,

mantenha as principais características da realidade para que seja capaz de simular o

comportamento do sistema em questão. Esse é um exercício de dedução. A partir de um

conjunto de pressupostos sobre as relações entre variáveis da cadeia de suprimento

deduziremos logicamente (via simulação) qual o comportamento do mercado.

Com o modelo construído poderemos verificar se o mesmo apresenta ciclos nos preços

e, se sim sob quais condições. Assim estaremos usando o modelo para testar a lógica

da teoria em questão. Se o modelo apresentar um comportamento diferente daquele

previsto, então, poderemos dizer que há inconsistências lógicas no nosso raciocínio.

A metodologia usada para a construção do modelo será a Dinâmica de Sistemas, criada

por Jay FORRESTER (1961). A Dinâmica de Sistemas parte do pressuposto de que

modelos realísticos e úteis são quase sempre muito complexos e possuem muitas

relações não-lineares e que, portanto, soluções analíticas não são possíveis. Como não

há solução analítica, o comportamento dos modelos tem de ser computado

numericamente, usando um processo chamado de integração numérica. O Apêndice D

oferece uma explicação desse processo.
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Portanto, partiremos dos pressupostos sobre as relações causais no mercado e, então,

rodaremos o modelo para ver qual o tipo de comportamento que ele gera. Alteraremos

os valores iniciais das variáveis e dos parâmetros do sistema para ver como o mesmo se

comporta sob várias condições.

Chegamos aos pressupostos sobre as relações causais no mercado através de

conhecimentos gerais, entrevistas, teoria, e análise de outros estudos sobre o assunto.

Sempre tentando usar várias fontes de informação para tentar ter uma melhor

representação da realidade.

Assim, poderemos verificar se a cadeia de suprimento agrícola, em geral, pode gerar

ciclos e/ou equilíbrio nos preços, e sob quais condições isso pode ocorrer. O

pressuposto central é que a estrutura do modelo é uma boa representação da cadeia de

suprimento agrícola.

o modelo usado como base aqui foi primeiro desenvolvido por MEADOWS (1969). O

modelo original foi criado para representar um mercado de commodities em geral,

desde minérios, produtos florestais e produtos agrícolas e pecuários.

Como vimos, NERLOVE (1958) só analisou a influência de uma mudança na forma

como os produtores formam suas expectativas de preço futuro. Essa única mudança no

modelo cobweb original mudou as conclusões sobre a estabilidade e o comportamento

do modelo. Meadows alterou as outras relações do modelo para que fossem mais

realistas. Como ele disse: "Because the necessary changes in. lhe Static Model are

numerous and include non-linearities, mathematical analysis will also be

impossible ... we will thus employ simulation analysis to study the determinants of

commodity system stability." (MEADOWS, 1969, p. 40).

Como iremos trabalhar com simulações, e não precisamos nos preocupar em criar um

modelo que tenha uma solução analítica, podemos fazer com que todas as nossas

relações sejam não-lineares, se assim for a nossa interpretação da realidade.
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Porém antes de entrarmos nos detalhes do modelo, cabe ressaltar que a estrutura básica

por trás do modelo da cadeia de suprimento agrícola é simples.

Como fundamento temos duas forças básicas que geram o comportamento na cadeia de

suprimento agrícola. Essas duas forças são dois feedbacks negativos interconectados. O

primeiro é o .feedback negativo do consumo (demanda) e o segundo é o .feedback

negativo da produção (oferta). A Figura 7.1 mostra o diagrama causal loop para esses

doisJeedbacks.

Preço dos
Substitutos

r Demand

Valor
Relativo do

Produto

Custo da
Produção

Figura 7.] - Causal Loop de Demanda e Oferta (STERMAN, 2000, p. 170)

No .feedback da demanda vemos que quando o valor relativo do produto em questão

aumenta, isto é, seu preço comparado aos preços dos seus substitutos diminui, então sua

demanda também aumenta. Quando a demanda aumenta o preço aumenta (com um

delay), e isso leva a uma diminuição do seu valor relativo. Portanto, esse é umfeedback

negativo, isto é, essa estrutura causal tenta manter o sistema estável. Se uma variável

aumenta (ou diminui) essa estrutura irá contrapor-se ao movimento inicial.



90

Por outro lado, preços maiores farão com que os lucros dos produtores aumentem. Isso

faz com que a oferta aumente (com um delay). Quando a oferta aumenta, isso faz com

que os preços diminuam. Outro feedback negativo.

Tanto o feedback da demanda quanto o de oferta estão tentando manter o sistema em

equilíbrio. Esses doisfeedbacks agem contra qualquer mudança no sistema. Eles são os

mecanismos auto-reguladores, a "mão invisível" de Adam Smith.

Porém, conforme vimos no capítulo anterior, quando temos feedbacks negativos com

delays, o sistema pode gerar um comportamento oscilatório. Essa estrutura de feedback

simples é a base do modelo cobweb dinâmico.

7.1 Pressupostos

Os três pressupostos fundamentais do modelo cobweb dinâmico de MEADOWS (1969)

são:

1. consumption is a decreasing function of the price recognized by consumers;

2. production is an increasing function of the price which was expected by

producers when production was initiated; and

3. there is a lag between initiation of production and availability of the

resulting commodity.

As limitações das ferramentas disponíveis na época fizeram com que o modelo cobweb

estático e suas derivações tivessem de fazer outros pressupostos mais limitadores:

1. Producers act as if their decisions will not influence future prices;

2. Producers will always expect the existing market price to continue indefinitely

into the future;

3. Production, consumption and inventory decisions can be summarized by supply

and demand curves, which are both functions of only price;

4. The continuous evolution of a system may usefully be dividedinto segments

each equalin length to the lag between initiation of production and ultimate

availability ofthe commodity;
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5. Price adjusts In each period so that supply and demand are equated for the

period;

6. One irrevocable production decision is made in each period on the basis of

current expected price;

7. Production initiated in one period IS only and wholJy available in the next

período

No modelo dinâmico MEADOWS (1969) mudou esses pressupostos:

I. Producers may employ any function of current and past prices to forrn their

expectations about future prices;

2. Emphasis is upon actuaI commodity, capital and information flows. The model

includes an inventory of processed commodity which serves to decouple

production and consumption over the short run;

3. We shift from "period" to the "rate" forrn of analysis. Production and

consumption are assumed to adjust continuously to price changes, not abruptly

from the equilibrium point in one period to that in the next;

4. Price is determined by those who hold inventories through interaction with

producers and consumers. As inventories rise above the desired leveI those

holding stocks will decrease price to discourage production and raise

consumption. When inventories falI below the leveI desired by those holding

them, prices will be increased;

5. Delays important in the behavior of real commodity systems are explicitly

included in the model.

7.2 Modelo Cobweb Dinâmico

O modelo usado aqui está representado na Figura 7.2.
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A seguir iremos explicar cada variável e equação do modelo. O Apêndice )-J apresenta

uma lista de todas as equações usadas. Iremos usar a notação do software Vensim

conforme mostramos no capítulo anterior.

Para explicar o modelo vamos dividi-lo em seis partes:

I. Produção e Estoques

2. Capacidade de Produção

3. Capacidade de Produção Desejada

4. Preço Esperado

5. Preço

6. Demanda

7.2.1 Produção e Estoques

A Figura 7.3 representa a parte de Produção e Estoques do modelo.

Tempo de Plantio

Utilização de
Capacidade

Figura 7.3 - Produção e Estoque

Em qualquer sistema de produção há estoques em várias etapas. O pressuposto nesse

modelo é de que para representar o comportamento de longo prazo do sistema podemos

representar apenas a magnitude de todos os inventários. Portanto, não representamos,

em separado, os estoques de todos os produtores, nem dos distribuidores, e assim por

diante. O que fazemos é representar todos os inventários do sistema com dois estoques,

estoque em processo e estoque final.



94

o estoque em processo representa o produto agrícola que está plantado e crescendo.

Esse estoque é aumentado com o plantio e diminuído com a colheita. Ele representa o

estoque em processo de toda a área plantada no Brasil.

A Capacidade de Produção disponível e a Utilização de Capacidade determinam a taxa

de plantio:

Taxa de Plantio = Capacidade de Produção x Utilização de Capacidade

A equação para o estoque em processo é:

Estoque em Processo

Processo( to))

INTEGRAL(Taxa de Plantio - Colheita, Estoque em

Para que o modelo comece em equilibrio a equação para o estoque em processo inicial

é:

Estoque em Processo (to) = Demanda de Referência x Tempo de Plantio

Assim, essa parte da cadeia de suprimento começará com estoque suficiente para suprir

as necessidades do mercado (que é inicialmente representada pela demanda de

referência).

o estoque em processo é diminuído pela colheita, que é uma taxa. A colheita é um

de/ay do plantio. O modelo cobweb estático pressupõe que esse delay é da forma PEPS,

conforme vimos na Figura 4.6 do capítulo 4.
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No modelo cobweb dinâmico a colheita é modelada como um delay de terceira ordem,

que oferece uma distribuição mais razoável da colheita com relação ao Tempo de

Plantio médio. Esse comportamento foi ilustrado na Figura 4.7 do capítulo 4.

A equação para a Colheita é:

Colheita = DELAY3(Taxa de Plantio, Tempo de Plantio)

Isto é, a colheita é um delay de material de terceira ordem conforme vimos no capítulo

anterior.

Depois de colhido, o estoque em processo se transforma em produto acabado, que no

nosso modelo denominamos de estoque final. Esse estoque representa todo o estoque

do produto agrícola disponível no Brasil, tanto junto aos produtores como aos

distribuidores, governo, etc. A equação que usamos é:

Estoque Final = INTEGRAL(Colheita - Taxa de Consumo, Estoque Finaltt ,')

Para que o modelo começe em equilíbrio a equação para o estoque final inicial é:

Estoque Final Inicialft , ) = Demanda de Referência x Cobertura Desejada de Estoque

o modelo pressupõe que o sistema procura manter um certo nível de estoque

(Cobertura Desejada de Estoque), conforme veremos adiante. Esse nível de estoque

desejado é medido em tempo, e o tempo é em relação à demanda. Para que o modelo

comece em equilíbrio, é necessário que o nível de estoque seja igual ao nível desejado

de estoque. Por exemplo, vamos supor que o sistema deseja manter um estoque de três

meses, e a demanda é de 100 quilos por mês, logo teremos um estoque inicial de

equilíbrio de 300 quilos.
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7.2.2 Capacidade de Produção

A Figura 7.4 mostra a parte do modelo que trata da Capacidade de Produção.

Vida Útil da Capacidade

"',
Taxa de

Depreciação

Tempo para Maturação
da Capacidade

\
Taxa de Adição de Capacida

Capacidade de
~ Produção Desejada

H iato na Capacidade

T"'d'Aq"i'içâ"~ (

Tempo para Ajuste da Capacidade Ajuste de Capacidade
~

r I 'I' ( "., -Ó«.»,

\
Capacidade em _

Trânsito Desejada

Figura 7.4 - Capacidade de Produção

A Capacidade de Produção representa os recursos designados para produzir o produto

em questão, como a terra, os tratores e a mão-de-obra para plantar e colher. Ela agrega

toda a capacidade de produção no Brasil para o produto. Capacidade aqui é medida em

relação à taxa de produção que ela poderia gerar, usando 100% de utilização.

A Capacidade de Produção é aumentada e diminuída pela Taxa de Adição de

Capacidade e diminuída pela Taxa de Depreciação. A Taxa de Adição de Capacidade

pode ser negativa quando a capacidade desejada for menor que a capacidade real. Nesse

caso os produtores decidem diminuir a área de plantio.

Esse modelo não está estruturado para representar e simular produtos agrícolas perenes,

como café e laranja. Isso porque nesses produtos a decisão de diminuir a capacidade
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instalada é mais complicada, já que é necessário decidir destruir a lavoura (exemplo:

arrancar os pés de café). Nesses casos a taxa de redução da capacidade de produção é

menor e teríamos que criar uma outra estrutura no modelo para representá-la.

A equação para a Capacidade de Produção é:

Capacidade de Produção = INTEGRAL(Taxa de Adição de Capacidade - Taxa de

Depreciação, Capacidade de Produção(t o))

Para que o modelo começe em equilíbrio a equação para a capacidade de produção

inicial é:

Capacidade de Produçãoít j ) = Demanda de Referência

Assim, o modelo tem capacidade de atender à demanda.

A Taxa de Depreciação representa o desgaste da capacidade de produção. A Taxa de

Depreciação é representada como a Capacidade de Produção dividida pela Vida Útil da

Capacidade.

Taxa de Depreciação = Capacidade de Produção I Vida Útil da Capacidade

Também temos um estoque de Capacidade em Trânsito, que representa a capacidade de

produção já adquirida, mas que ainda não está pronta para ser usada. Esse estoque é

aumentado pela Taxa de Aquisição de Capacidade e diminuído pela Taxa de Adição de

Capacidade.

A Taxa de Adição de Capacidade é um delay de terceira ordem da Taxa de Aquisição

de Capacidade, com o Tempo para Maturação da Capacidade representando quanto

tempo leva para a capacidade estar disponível para a produção. A equação é:
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Taxa de Adição de Capacidade = DELA Y3(Taxa de Aquisição de Capacidade, Tempo

para Maturação da Capacidade)

A equação para a Taxa de Aquisição de Capacidade é:

Taxa de Aquisição de Capacidade "--'Taxa de Depreciação + Ajuste de Capacidade

A Taxa de Depreciação é adicionada nessa equação para garantir que a capacidade de

produção fique estável, isto é, quando em equilíbrio (capacidade desejada é igual à

capacidade real), a taxa de aquisição tem de ser igual à taxa de depreciação. Os

produtores têm de repor a perda de capacidade devido à depreciação e têm de reduzir as

discrepâncias entre a capacidade real e a capacidade desejada, o que é feito pelo ajuste

de capacidade.

Como há um tempo de maturação da capacidade eles precisam manter um estoque de

capacidade em trânsito e têm de constantemente ajustá-lo para que as aquisições de

capacidade fiquem próximas da taxa desejada. Para se ajustar à capacidade de produção

é necessário levar em consideração a capacidade que já foi adquirida e que ainda está

em trânsito. A equação para a Capacidade em Trânsito é:

Capacidade em Trânsito = INTEGRAL(Taxa de Aquisição de Capacidade - Taxa de

Adição de Capacidade, Capacidade em Trânsitott j I)

Para que o modelo comece em equilíbrio a equação para a capacidade em trânsito

inicial é:

Capacidade em Trânsitoft j )

Depreciação

Tempo para Maturação da Capacidade x Taxa de
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Assim, há capacidade suficiente em trânsito para repor as perdas causadas pela

depreciação.

A equação para o Ajuste de Capacidade é:

Ajuste de Capacidade = Hiato na Capacidade I Tempo para Ajuste de Capacidade

Esse ajuste depende do Tempo para Ajuste de Capacidade, que representa o tempo no

qual os produtores tentam igualar a capacidade de produção real à capacidade desejada.

Quanto maior for esse tempo, menor será o ajuste, e vice-versa. Os produtores não

tentam, nem podem igualar a capacidade de produção real instantaneamente à

capacidade de produção desejada.

A Equação para o Hiato na Capacidade é:

Hiato na Capacidade = (Capacidade de Produção Desejada - Capacidade de Produção)

+ (Capacidade em Trânsito Desejada - Capacidade em Trânsito)

Aqui temos dois fatores. O pnmeiro lida com a diferença entre a Capacidade de

Produção Desejada e a Capacidade de Produção real. O segundo lida com a diferença

entre a Capacidade em Trânsito Desejada e a Capacidade em Trânsito real. Os

produtores não podem apenas ajustar a capacidade de acordo com a diferença entre a

capacidade desejada e a real. Eles têm de levar em consideração que para aumentar a

capacidade real também é necessário aumentar a capacidade em trânsito.

A equação para a Capacidade em Trânsito Desejada é:

Capacidade em Trânsito Desejada = Taxa de Depreciação x Tempo para Maturação da

Capacidade
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A Taxa de Depreciação indica qual a magnitude da capacidade, já que é resultado da

divisão da capacidade peja vida útil da capacidade. Portanto, multiplicando a Taxa de

Depreciação pelo Tempo para Maturação da Capacidade descobrimos qual a magnitude

da capacidade em trânsito necessária para manter a produção no patamar atual.

7.2.3 Capacidade de Produção Desejada e Utilização de Capacidade

A Figura 7.5 mostra a parte do modelo que trata da Capacidade de Produção Desejada e

da Utilização de Capacidade.

~
Utilização de
Capacidade

Tempo para
Ajuste da
Utilização

Fator de

Capacidade
de Produçã

Utilização de

Capacidade ~~ t Curva de
Proporção entre

Capacidade Desejada e
Real

Utilização de
Capacidade

....--- Curva de Oferta

Capacidade de
Produção Desejada

"<, ~
~

Figura 7.5 - Capacidade de Produção Desejada e Utilização de Capacidade

A Capacidade Desejada é uma função do Preço Esperado. Isto é, para cada preço futuro

esperado pelos produtores há um nível de capacidade de produção desejado. Um

pressuposto nessa relação é de que não há uma curva de oferta na qual maiores preços
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esperados levam a menor produção, e vice-versa. Essa função representa uma agregação

das reações de todos os produtores do mercado.

A curva de oferta adotada no modelo genérico tem uma elasticidade constante de 0,8. A

Tabela 7.1 contêm os valores da curva.

Tabela 7.1 - Curva de Oferta, Elasticidade Constante de 0,8

Preço Quantidade Ofertada
O O
5 95
10 166
20 288
30 399
40 502
50 600
60 694
70 785
80 874
90 960
100 1.045

Essa função pode ser mudada. Há muita polêmica sobre a forma de uma curva de

oferta. Alguns pressupõem que a função é linear, outros pressupõem que a elasticidade

é constante, e ainda podemos usar outras formas de curva. Conforme podemos ver, o

pressuposto inicial aqui é que a curva de oferta tem uma elasticidade constante.

Essa função estabelece o montante de capacidade de produção que seria mantido no

longo prazo se o preço esperado se mantivesse constante. Conforme já vimos a

Capacidade de Produção Desejada causa uma mudança na Capacidade de Produção

disponível através da Taxa de Aquisição de Capacidade e da Taxa de Adição de

Capacidade.

A cadeia de suprimento agrícola é composta por vários produtores que,

individualmente, são pequenos em relação à demanda. Portanto, como os produtos são

BIBLI01ECA KARL A, BOEDECKER
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commodities, nenhum produtor tem poder de mercado. Isso faz com que a lucratividade

seja a principal determinante da capacidade de produção. Quando a lucratividade

aumenta, os produtores atuais tendem a aumentar a produção e novos produtores

entram no mercado. Quando a lucratividade é baixa a oferta diminui.

No nosso modelo vamos pressupor que os custos não variam significativamente e,

portanto, usaremos o preço esperado como um reflexo da lucratividade. Quanto maior o

preço maior a lucratividade, e vice-versa.

Quando o preço esperado aumenta, a capacidade desejada também aumenta. A função é

igual a zero apenas quando o preço é tão baixo que nem os produtores mais eficientes

que têm as melhores expectativas sobre preços futuros decidem produzir o produto em

questão.

Essa função é a curva de oferta de longo prazo. Essa curva de oferta tende a ser mais

elástica que a de curto prazo, porém, conforme já vimos no capítulo 3, continua sendo

inelástica para produtos agrícolas, isto é, uma mudança no preço causa uma mudança

menor na produção desejada.

7.2.3.1 Utilização de Capacidade

Como não se pode aumentar a capacidade de produção instantaneamente, os produtores

têm como alternativa aumentar ou diminuir a utilização da capacidade disponível

quando percebem que há alguma mudança na lucratividade esperada.

A Utilização de Capacidade representa a variação na intensidade de produção. A

utilização varia de acordo com a proporção entre a Capacidade de Produção Desejada e

a Capacidade de Produção real. Se a capacidade desejada for maior que a capacidade

real os produtores aumentarão a utilização da capacidade disponível, e vice-versa.
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Na agricultura a maior parte dos custos de produção é fixa e a utilização da capacidade

é relativamente barata em relação ao custo total de produção. Portanto, os produtores

geralmente começam a produção na capacidade máxima (utilização de 100%).

Contudo quando há uma grande diferença entre a capacidade de produção desejada e a

capacidade real a utilização pode ser diferente de 100%. Um maior uso de fertilizantes,

podas, pesticidas, etc., pode gerar uma utilização um pouco maior que 100%. Os

produtores também podem reduzir a utilização, deixando parte da capacidade de

produção ociosa, ou não aplicando defensivos e fertilizantes, etc. No nosso modelo,

representamos esse fenômeno com a variável Utilização de Capacidade, que é uma

função da Proporção entre Capacidade Desejada e Real.

A utilização geralmente não pode ser mudada instantaneamente. Os produtores levam

tempo para ajustar a sua percepção de qual deve ser a utilização da capacidade. Mesmo

depois de terem decidido mudar a utilização da capacidade leva tempo para

implementar a decisão. Por isso é que no modelo usado representamos a utilização de

capacidade como um delay de informação de primeira ordem.

Utilização de Capacidade = SMOOTHl (Fator de Utilização de Capacidade, Tempo

para Ajustar Utilização)

A variável Tempo para Ajuste da Utilização agrega todo o delay que mencionamos.

Como já falamos, o Fator de Utilização de Capacidade depende da Proporção entre

Capacidade Desejada e Real:

Fator de Utilização de Capacidade = f(Proporção entre Capacidade Desejada e Real)

Aqui usamos uma tabela (conforme vimos no capítulo 6) para mostrar a relação entre

Proporção entre Capacidade Desejada e Real e a taxa de Utilização de Capacidade. Essa
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tabela irá indicar quais as taxas de utilização da capacidade de acordo com a Proporção

entre Capacidade Desejada e Real. A tabela usada nesse modelo inicial é:

Tabela 7.2 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
0,00 0%
0,25 50%
0,50 75%
0,75 90%
1,00 100%
1,20 100%
1,50 100%
1,70 100%
2,00 100%
15,00 100%

Como podemos ver na tabela, o pressuposto usado nesse modelo inicial é que não se

pode aumentar a utilização da capacidade de produção acima de 100%. Isto é, a

utilização só pode ficar abaixo ou igual 100%. Quando usarmos o modelo para simular

a cadeia de suprimento de produtos específicos poderemos mudar essa relação.

A equação para proporção entre capacidade desejada e real é:

Proporção entre Capacidade Desejada e Real = Capacidade de Produção Desejada /

Capacidade de Produção

A utiJização depende apenas da proproção entre capacidade desejada e real pOIS,

conforme vimos, a capacidade desejada é uma função do preço do produto. Quanto

maior o preço, maior a capacidade desejada. Portanto, quanto maior o preço, maior a

utilização da capacidade de produção, e vice-versa.
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Essa função representa a curva de oferta de curto prazo para a indústria. Isto é, essa

runção mostra quanto output a mais é gerado para um aumento no preço, dada a

capacidade existente. Nessa relação a oferta aumenta aos poucos à medida que o preço

aumenta. Isso porque há uma distribuição de produtividades e custos, isto é, a

produtividade e os custos variam de um produtor para o outro. Outro motivo para isso é

que tanto as expectativas de preços e de custos representam a "expectativa média" de

todos os produtores.

Como na agricultura os custos fixos são altos a utilização de capacidade será,

normalmente, alta e variações no preço não terão muita influência sobre a mesma. Isto

é, a curva de oferta de curto prazo é relativamente inelástica.

7.2.4 Preço Esperado

A figura 7.6 mostra a parte do modelo que trata do Preço Esperado.

Preço

Preço
Esperado Taxa de Mudança do Preço Esperado

\
Tempo para Ajuste do

Preço Esperado

Figura 7.6 - Preço Esperado

Como falamos no começo deste estudo, os preços no mercado agrícola são instáveis.

Portanto, para formarem a sua expectativa do preço futuro de um produto agrícola os

produtores descontam a importância de mudanças recentes nos preços. Conforme vimos

no capítulo 4, Nerlove foi o primeiro a usar um modelo de suavização exponencial na
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representação de como os produtores formam suas expectativas de preços. Até então o

pressuposto era de que os produtores usavam expectativas racionais, pressuposto que

ainda é usado em muitos modelos. O modelo cobweb original pressupôs que o preço

esperado para um determinado período era igual ao preço do período anterior, o que foi

chamado de naive expectations.

o que Nerlove usou foi um processo de delay de informação de pnmeira ordem,

conforme vimos no capítulo 6. Isto é, o valor esperado (previsão) é simplesmente uma

média ponderada de todos os valores passados, com maior peso dado aos valores mais

recentes.

A equação para o preço esperado é:

Preço Esperado = INTEGRAL(Taxa de Mudança do Preço Esperado, Preço Esperado

Inicial)

Para que o modelo comece em equilíbrio o valor do preço esperado inicial é igual ao

preço de referência (que é o preço de equilíbrio).

A taxa de mudança do preço esperado e influenciada pela diferença entre o preço

esperado e o preço atual.

Taxa de Mudança do Preço Esperado = (Preço - Preço Esperado) / Tempo para Ajuste

do Preço Esperado

As variações no preço são filtradas pelo Tempo para Ajuste do Preço Esperado. Esse

tempo é o tempo em que os produtores tendem a igualar o preço esperado ao preço real.

Portanto, podemos concluir que o preço esperado pelos produtores se ajusta

gradualmente ao preço real.
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7.2.5 Preço

A figura 7.7 mostra a parte do modelo que trata do Preço.

Taxa de Consumo

j
Cobertura de Estoque

.,Cobertura
Desejada de

Estoque
Cobertura Relativa

----.. de Estoq ue

Curva do Efeito da
CRE no Preço

~preço

Figura 7.7 - Preço

o estoque final do produto é muito importante. Ele protege a cadeia de suprimento de

possíveis faltas do produto. Porém, também há um custo associado à estocagem. Por

isso, é necessário definir qual o tamanho do estoque desejado, e para fazer isso é

necessário levar em consideração o ganho gerado por mais estoque e o custo de

estocagem.

o pressuposto aqui é que no agregado a cadeia de suprimento não faz uma análise de

otimização muito sofisticada. O que acontece é que há um nível de estoque considerado

adequado e qualquer desvio desse "normal" causa uma ação corretiva. Na verdade, a

cadeia de suprimento não enfoca o nível do estoque especificamente, mas sim, a relação

entre o nível do estoque e a taxa de consumo.
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Estamos pressupondo que na cadeia de suprimento agrícola, em geral, se usa a medida

de Cobertura de Estoque para monitorar a adequação da relação entre demanda e oferta

(consumo e produção). Essa medida mostra quanto tempo o atual estoque pode suprir a

atual taxa de consumo, conforme mostra a equação seguinte:

Cobertura de Estoque = Estoque Final/Taxa de Consumo

A Cobertura Desejada de Estoque é a indicação da adequação do nível de estoque. No

nosso modelo vamos pressupor que a Cobertura Desejada de Estoque é constante

durante toda a simulação.

A Cobertura Relativa de Estoque é a comparação entre a Cobertura de Estoque e a

Cobertura Desejada de Estoque. Essa medida mostra se o estoque atual se encontra na

dimensão desejada. Como temos um objetivo que o sistema está tentando manter,

podemos concluir que esse é umfeedback negativo, conforme vimos no capítulo 6.

Cobertura Relativa de Estoque

Estoque

Cobertura de Estoque / Cobertura Desejada de

Quando a Cobertura Relativa de Estoque for maior que 1, isto é, quando houver mais

estoque que o necessário no sistema, é financeiramente vatanjoso diminuir o estoque do

produto. Portanto, quando essa medida estiver acima de Ios preços tendem a cair como

um sinal para diminuir a produção e aumentar o consumo, e VIce-versa.

Conseqüentemente, o preço irá diminuir quando a Cobertura Relativa de Estoque

estiver acima de 1, e o preço irá aumentar quando a mesma estiver abaixo de I.Assim,

no nosso modelo, o preço é determinado pela Cobertura Relativa de Estoque.

A Tabela 7.3 mostra a relação entre preço e Cobertura Relativa de Estoque para o

modelo genérico. Podemos mudar essa relação para cada produto analisado.
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Tabela 7.3 - Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

eRE Preço
0,00 100
0,33 94
0,66 80
1,00 50
1,33 35
1,66 25
2,00 15
3,00 8

4 1

Em um mercado de commodities há vários preços associados ao produto. Preços pagos

aos produtores, aos distribuidores, aos processadores, etc. Porém, como esses mercados

são muito competitivos esses preços têm uma alta correlação uns com os outros e,

como nós não estamos interessados nas diferenças entre esses preços, mas SIm, no

comportamento geral dos preços, no nosso modelo só teremos um preço.

Obviamente, na realidade, outros fatores têm influência na determinação do preço.

Porém, o pressuposto aqui é que a cobertura de estoque é o fator mais importante na

cadeia de suprimento agrícola nacional para a definição do preço, e que modelando

apenas essa relação poderemos simular com um bom grau de semelhança o mercado

real.

7.2.6 Demanda

A Figura 7.8 mostra a parte do modelo que trata da Demanda.
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o Estoque Final representa os estoques do produto agrícola em todo o Brasil, o que

quer dizer que mesmo que haja estoque do produto, o mesmo pode não estar perto do

consumidor. Por isso, algumas vezes não se pode atender a toda a demanda.

o montante do Estoque Final determina qual a Taxa de Entrega Máxima. O princípio

básico aqui é que não posso entregar mais do que tenho em mãos. Para calcularmos a

Taxa de Entrega Máxima precisamos saber qual o Tempo Mínimo para Processar um

Pedido (o tempo que leva para receber e expedir o pedido).

A equação para a Taxa de Entrega Máxima é:

Taxa de Entrega Máxima = Estoque Final! Tempo Mínimo para Processar Pedido

O Índice de Cumprimento de Pedidos é uma função da Taxa de Entrega Máxima e da

Demanda. A Tabela 7.4 mostra essa função:

Tabela 7.4 - Tabela para Cumprir Pedidos

Taxa de Entrega Índice de Cumprimento
Máxima/Demanda de Pedidos

O O
0,2 20%
0,4 40%
0,6 58%
0,8 73%

1 85%
1,2 93%
1,4 97%
1,6 99%
1,8 100%
2,0 100%
3,0 100%

Para simular o comportamento da cadeia de suprimento agrícola precisamos incluir

algum elemento estocástico. Isso porque o sistema real está repleto de variabilidade em
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todas as suas relações e parâmetros. No nosso modelo iremos apenas incluir um

elemento estocástico que terá influência direta na taxa de consumo. Assim, podemos

simular choques de demanda e ver qual o comportamento do modelo perante esses

choques. Essa variabilidade é representada no modelo pelo Fatores Exógenos que

Afetam a Demanda.

A Demanda é o último componente da Taxa de Consumo. Ela se ajusta à demanda

indicada com um delay, que representa o tempo necessário para os consumidores

acharem substitutos ou para mudarem seu consumo depois de uma mudança no preço.

A equação para a Demanda é:

Demanda = SMOOTHI(Demanda Indicada, Tempo para Ajuste do Consumo, Demanda

de Referência)

Para que o modelo comece em equilíbrio o valor inicial da Demanda é igualado à

Demanda de Referência.

A Demanda de Referência é a quantidade consumida em equilíbrio. Isto é, é o ponto no

qual as curvas de demanda e de oferta se cruzam. O Preço de Referência, que já vimos

anteriormente, é o preço no qual essas curvas se cruzam.

A Demanda Indicada é uma função da Curva de Demanda e do Preço. A Tabela 7.5

mostra a Curva de Demanda inicialmente usada no modelo.
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Tabela 7.5 - Curva de Demanda, Elasticidade Constante de -0,5

Preço Quantidade
Demandada

1 4.242
5 1.897
10 1.342
20 947
30 775
40 671
50 600
60 548
70 507
80 474
90 447
]00 424

Esta função pode ser mudada. Da mesma forma que não há consenso sobre qual a

forma da curva de oferta, também não há consenso sobre qual a forma da curva de

demanda. Podemos utilizar qualquer forma de curva. Inicialmente estamos pressupondo

que a elasticidade da demanda é constante.

o comportamento básico .dessa estrutura do modelo é que quando há uma mudança

permanente no preço também haverá uma mudança permanente na taxa de consumo.

7.2.7 Variações que Afetam a Demanda

Conforme vimos, Fatores Exógenos que Afetam a Demanda é usado para simular

variações de curto prazo que afetam a demanda. O modelo pode simular um pico na

demanda; um aumento repentino de demanda que se mantém; um aumento gradual da

demanda; e variações randômicas (white noise e pink noise).
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7.3 Considerações Finais

Este é o modelo que usaremos nas nossas simulações. Nosso pressuposto é o de que as

relações conjecturadas são boas representações das verdadeiras relações existentes na

cadeia de suprimento agrícola nacional.

Fizemos alguns pressupostos simplificadores, que acreditamos, não influenciam na

dinâmica do modelo, mas que simplificam a construção e o entendimento do mesmo.

Como cada produto agrícola é plantado em uma determinada época do ano, a sua

colheita também ocorre em determinados meses. Isso faz com que haja uma grande

oferta do produto em determinados meses e em outros pode haver escassez do mesmo.

Portanto, podemos ter cicIos de periodicidade anual nos preços.

Como os ciclos que nos interessam são ciclos de períodos maiores que 12 meses, no

modelo usado não incluímos essa sazonalidade da produção. Isso não ocasiona um

problema pois estamos fazendo simulações anuais e dentro do intervalo de um ano

ocorre toda a colheita e todo o consumo.

Portanto, no modelo assumimos que a produção é homogênea ao longo do ano. Isto é,

se o Brasil produz em média] 20.000 toneladas de cana por ano, pressupomos que a

produção mensal é de 10.000 toneladas.

Isso nos leva a determinar que o tempo de plantio é igual a 1 ano para todos os

produtos, pois pressupomos que a produção anual seja realizada aos poucos, todo o

mês, evitando os picos sazonais.

Também é importante ressaltar que o modelo foi criado para representar a cadeia de

suprimento de produtos agrícolas não perenes. Isto é, produtos agrícolas que depois de

plantados geram apenas uma colheita.
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Para produtos agrícolas perenes, como a Laranja e o Café, a estrutura de adição de

capacidade produtiva e a estrutura de diminuição de capacidade produtiva são

significativamente diferentes quando comparadas a produtos não-perenes, como arroz e

trigo.

Também é importante ressaltar que o modelo não foi criado para representar a cadeia de

suprimento pecuária. Nesse caso a capacidade produtiva também pode ser consumida.

Como exemplo uma vaca é uma unidade de produção, mas ao mesmo tempo pode ser

vendida para consumo, o que então iria aumentar a produção, ao mesmo tempo que

diminui a capacidade de produção. Teríamos de fazer algumas modificações no modelo

para capturarmos essa dinâmica.

Podemos mudar e/ou adicionar outros pressupostos, mas o importante não é ter um

modelo complexo e sim um modelo que represente o comportamento do sistema real.

Assim sendo, no próximo capítulo vamos verificar se esse modelo gera o

comportamento que estamos interessados em investigar. Isto é, se esse modelo é capaz

de endogenamente gerar ciclos nos preços, com valores realísticos para os seus

parâmetros.
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8. ANALISANDO O MODELO COBWEB DINÂMICO

Como a cadeia de suprimento agrícola tem na sua estrutura feedbacks negativos com

delays, ela tem a capacidade de oscilar. O modelo cobweb dinâmico que explicamos no

capítulo anterior é uma representação dessas estruturas.

O·nosso pressuposto é que esse modelo é uma boa representação da estrutura da cadeia

de suprimento agricola brasileira. Esse é um exercício de dedução. A partir de um

conjunto de pressupostos sobre as relações entre variáveis do mercado deduziremos

logicamente (via simulação) qual o comportamento do mercado.

Partiremos dos pressupostos sobre as relações causais na cadeia de suprimento e, então,

rodaremos o modelo para ver qual o tipo de comportamento que ela gera. Variaremos

os valores iniciais dos parâmetros do sistema para ver como o mesmo se comporta sob

várias condições.

Usaremos esse modelo para verificar se a estrutura da cadeia de suprimento agrícola

nacional pode gerar endogenamente ciclos nos preços, e sob quais condições isso pode·

ocorrer. Também usaremos o modelo para identificar sob quais condições essa estrutura

não gera ciclos nos preços. Assim estaremos usando o modelo para testar a lógica da

teoria em questão. Se o modelo apresentar um comportamento diferente daquele

previsto, então, poderemos dizer que há inconsistências lógicas no nosso raciocínio.

o tempo simulado será de 100 anos e o modelo irá fazer todos os cálculos a cada 0,125

ano, isto é, teremos 8 pontos simulados por ano. No Apêndice D explicamos melhor

como a simulação funciona.
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8.1 Cenário-Base

Primeiro, iremos simular o modelo com um conjunto de valores iniciais para os

parâmetros, que chamaremos de cenário-base. A partir desse cenário-base iremos variar

alguns parâmetros para verificar qual o impacto do mesmo no comportamento do

sistema.

Os valores dos parâmetros para o cenário-base estão na Tabela 8. I.

Tabela 8.1 - Valores do Parâmetros para o Cenário-Base

Parâmetro Valor

Preço de Referência $50

Demanda de Referência 600 unidades I ano

Vida Útil da Capacidade 20 anos

Tempo para Maturação da Capacidade 1 ano

Tempo para Ajuste de Capacidade 1 ano

Curva de Oferta Elasticidade constante de 0,8

Tempo para Ajuste do Preço Esperado 0,5 ano

Curva de Demanda Elasticidade constante de -0,5

Tempo para Ajuste do Consumo 0,5 ano

Efeito da CRE no Preço Vide Tabela 7.3

Cobertura Desejada de Estoque 0,3 ano

Tempo para Ajuste da Utilização 0,4 ano

Utilização de Capacidade Vide Tabela 7.2

Tempo de Plantio 1 ano

Tempo Mínimo para Processar Pedido 0,1 ano

Fatores Exógenos que Afetam a Demanda Pulso de 50% na demanda, no ano 10

Conforme dissemos no capítulo anterior, incluímos apenas uma fonte de variação na

demanda. Na realidade, há variações não só na demanda, mas também na produção, no

plantio, na depreciação, em quase todas as outras variáveis. Porém, aqui queremos
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analisar a estabilidade do sistema e se o mesmo pode gerar, endogenamente, ciclos nos

preço. Para isso, um aumento pontual na demanda basta, pois podemos verificar, sem

outras interferências (fontes de variações), qual o comportamento do sistema.

Com esses parâmetros, o comportamento dos preços gerado pelo modelo está

representado na Figura 8.1, a segui!".
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Figura 8.1 - Preço Cenário-Base

Como podemos ver, até o ano 10 o sistema estava em equilíbrio. No ano 10, com o

- aumento pontual na demanda, o sistema começa a oscilar. As oscilações geradas pelo

sistema são convergentes, com ciclo entre 6 e 7 anos, que levam mais de 60 anos para

voltar ao equilíbrio. Logo, já podemos afirmar que, com os valores iniciais dos

parâmetros, a estrutura da cadeia de suprimento agrícola gera ciclos endógenos nos

preços. Isto é, o seu equilíbrio não é estável. Isto quer dizer que quando o sistema está

em equilíbrio e é perturbado por algum fator exógeno, a estrutura do sistema irá causar
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8.2 Simulações

Vamos ver agora se esse comportamento acontece com outros valores dos parâmetros e

se há alguma situação em que não há ciclo nos preços.

Usaremos esse cenário como base para verificarmos o comportamento do modelo

quando variamos alguns parâmetros. Com isso também iremos verificar qual a

sensibilidade do modelo para variações nos parâmetros. Assim poderemos identificar

quais os parâmetros que devem ser mais bem estimados. Se o modelo é muito sensível

ao valor de um parâmetro, é importante ter uma boa estimativa do valor do mesmo . .lá

para pârametros que não têm muita influência no comportamento do modelo não é

necessário ter estimativas muito precisas.

Essa análise de sensibilidade aos valores dos parâmetros também ajuda no teste da

robustez das conclusões. Se não temos boas estimativas de parâmetros importantes na

geração do comportamento do modelo, nossas conclusões podem ficar comprometidas.

A sensibilidade do modelo aos valores dos parâmetros também indica possíveis pontos

de alavancagem para a criação de políticas que mudem o comportamento do sistema.

Uma política que muda a estrutura do sistema em um ponto que não tem muita

int1uência no comportamento do mesmo, não seria muito eficaz.

Entretanto, devemos estar cientes de que em sistemas complexos não-lineares, esse tipo

de análise de sensibilidade tem importantes limitações. Por causa da não-linearidade,

uma mudança em vários parâmetros geralmente não é igual à soma do efeito das

mudanças individuais dos mesmos. Não só isso, como uma mudança de 50% em um

parâmetro não causa o dobro do efeito de uma mudança de 25% no mesmo parâmetro.
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Nas nossas simulações não variaremos alguns parâmetros pois pressupomos que seus

valores são os mesmos para todos os produtos e/ou que o modelo não é muito sensível a

mudanças nos seus valores. Os parâmetros que não variaremos são: Tempo Mínimo

para Processar Pedido, Tabela para Cumprir Pedidos, e Vida Útil da Capacidade.

8.2.1 Variações na Elasticidade de Demanda

A curva de demanda usada no cenário básico tem uma elasticidade constante de -0,5.

Vamos aumentar esse parâmetro em 50%, para uma elasticidade constante de -0,75. O

comportamento resultante dos preços é representado na Figura 8.2.
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Figura 8.2 - Preço Cenário-Base x Elasticidade de Demanda -0,75

Em todas as comparações que faremos neste capítulo, o comportamento dos preços no

cenário-base estará sempre representado pela linha vermelha.
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Como podemos ver, com uma maior elasticidade de demanda, o sistema fica mais

estável e volta ao equilíbrio mais rapidamente após o aumento pontual da demanda. A

amplitude diminui e o ciclo diminui mTI pouco. Nesse aspecto o modelo representa bem

a teoria, que afirma que baixas elasticidades de demanda levam à alta instabilidade do

sistema.

Agora vamos alterar a elasticidade da demanda para -1,5 constante. O comportamento

dos preços é representado na Figura 8.3.
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Figura 8.3 - Preço Cenário Base x Elasticidade de Demanda -1,5

Como podemos ver, com uma alta elasticidade de demanda o sistema fica muito estável,

e volta ao equilíbrio quase que instantaneamente após o aumento pontual da demanda.

Nesse caso a estrutura da cadeia de suprimento não gera ciclos endógenos nos preços.

o próximo passo é verificar o que acontece quando reduzimos a elasticidade de

demanda. A expectativa é de que o sistema fique mais instável. Reduzindo em 50% esse
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parâmetro, temos uma elasticidade constante de demanda igual a -0,25, o

comportamento dos preços é:

25

r\ t-. n (\ f\ r\ n ., fi r.

I

I~ r ~ r \ n r: "\. h. ~

/ \ I \ I1 \ V 'LI

V
\

V V V \1 li V V J V v v v

100

75

50

oo 20 40
Tempo (Ano)

60 80 100

Figura 8.4 - Preço Cenário Base x Elasticidade de Demanda -0,25

Nesse caso vemos que as oscilações são contínuas com grande amplitude e ciclos um

pouco maiores. Também podemos perceber que o modelo é bem sensível ao valor da

elasticidade de demanda. Um aumento de 50% na elasticidade da demanda leva a uma

diminuição de 50% na amplitude da oscilação e o sistema atinge o equilíbrio em 15 anos

(70% mais rápido). Já, quando diminuímos a elasticidade da demanda em 50%, a

- amplitude da oscilação aumenta em mais de 100% e o sistema oscila continuamente.

Vimos no capítulo 6 que feedbacks negativos com delay causam oscilações e quanto

mais aumentamos a resposta desses feedbacks, maior é a instabilidade do sistema.

Apesar da demanda ser umfeedback negativo com delay, o aumento da elasticidade da

demanda é um fator estabilizador do sistema. Isso se deve ao fato de que há poucos

delays relacionados à demanda e eles são pequenos, o que faz com que um aumento na
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sua resposta diminua as oscilações. Na verdade, com os de!ays baixos, essa estrutura se

comporta como um sistema de primeira ordem, o que GRAHAM (1977) chamou de

effectivelyfirst-order system.

Portanto, quando aumentamos a resposta da demanda a mudanças de preço, permitimos

que o desequilíbrio entre a demanda e a oferta seja eliminado mais por ajustes da

demanda que da oferta. Como a estrutura da oferta causa mais oscilações, conforme

veremos mais adiante, esse aumento na resposta da demanda é estabilizador.

Se olharmos de perto veremos que o aumento da elasticidade também diminui o ciclo

nos preços. Com uma elasticidade maior, a demanda é ainda mais suprimida com

aumentos de preço, o que faz com que o estoque final diminua menos e atinja o seu

ponto mínimo mais cedo, o que acaba causando não só mais estahilidade no sistema

como, também, diminui o ciclo das oscilações.

A forma da curva de demanda gera muita polêmica. Vamos simular uma curva linear de

demanda para ver se há grandes diferenças de comportamento no modelo. Usando uma

curva de demanda linear com elasticidade de -0,5 no ponto de equilíbrio, temos o

seguinte comportamento nos preços:
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Figura 8.5 - Cenário-Base x Elasticidade de Demanda -0,5 linear

o comportamento resultante é muito similar. Nas condições simuladas, não há muita

diferença em pressupor uma curva linear ou uma curva com elasticidade constante. Isso

é, a sensibilidade do modelo para mudanças na forma da curva de demanda é baixa.

8.2.2 Variações no Tempo para Ajuste do Consumo

Essa variável representa o tempo médio no qual os consumidores acham substitutos ou

- mudam seu consumo depois de uma mudança no preço. Quanto menor esse tempo,

maior a resposta do consumo a mudanças de preço. Portanto, no modelo, um menor

tempo para ajuste do consumo, ceteris paribus, deve levar a mais estabilidade no

sistema.

Simulamos o modelo com uma diminuição nesse tempo, que passou de 0,5 ano para

0,25. A Figura 8.6, a seguir, mostra a mudança no compOliamento do preço.
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Figura 8.6 - Preço-Cenário Base x Tempo Ajuste Consumo 0,25

o sistema fica um pouco mais estável.

Quando aumentamos esse tempo para 0)5 ano, o comportamento do preço é:

125



126

75
f\ f\ fi f'1 f', fi n (\ r f'I i\ fi

'r
r \ (1\ 1\ \. -... ~ ~

~

V '\ j \(J J ~

V v v V J v V V V V V

100

oo-
1::!
c, 50

25

o
o 20 40 60 80 100

Tempo (Ano)

Figura 8.7 - Preço Cenário Base x Tempo Ajuste Consumo 0,75

Conforme podemos ver, o sistema é instável e oscila continuamente. A estrutura da

demanda terá um efeito estabilizador quando seus delays forem pequenos. Nessa

situação a demanda atingirá o seu ponto mais baixo, exatamente quando a cobertura de

estoque estiver no seu mínimo, o que gera o maior efeito compensador, pois haverá um

menor consumo, que diminuirá a taxa de redução do estoque. No nosso modelo o

Tempo de Ajuste do Consumo faz com que a demanda fique um pouco atrás do

equilíbrio entre demanda e oferta, mesmo quando esse tempo se aproximar de zero. Mas

- como esse tempo é relativamente baixo, a demanda ainda é estabilizadora, e continua

sendo para tempo de ajustes curtos. Porém, quando o tempo de ajuste do consumo

aumenta um pouco, o atraso total na estrutura da demanda aumenta o bastante para que

a demanda atinja o seu pico máximo quando a cobertura de estoque já está se

recuperando. Dessa forma, o tempo de resposta é alto o bastante para fazer com que a

resposta da demanda aos preços acabe amplificando a oscilação.
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Um aumento nesse tempo é sinônimo a uma diminuição na resposta da demanda a

mudanças de preço, isto é, um aumento nesse tempo reduz a elasticidade da demanda.

Portanto, um aumento nesse tempo reduz a estabilidade do sistema e vice-versa.

8.2.3 Variações na Elasticidade de Oferta

Na curva de oferta também pressupomos urna elasticidade constante. Vamos aumentar a

elasticidade de oferta de 0,8 para 1,2. O comportamento resultante dos preços é

representado na Figura 8.8.
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- Figura 8.8 - Preços Cenário-Base x Elasticidade de Oferta 1,2

As oscilações são contínuas, os ciclos menores e a amplitude é muito maior. Isso é de se

esperar já que a estrutura é um feedback negativo com delays. A estabilidade dessa

estrutura, e do sistema, é reduzida quando a resposta é aumentada, isto é, quando a

reação da demanda a mudanças de preço é maior.
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Vamos ver o que acontece quando reduzimos em 50% a elasticidade de oferta, para 0,4.

O comportamento resultante dos preços é:
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Figura 8.9 - Preço Cenário-Base x Elasticidade de Oferta 0,4

O sistema é altamente estável. Ele volta rapidamente ao equilíbrio após o aumento

pontual na demanda.

Esse resultado contraria o que vimos no capítulo 2. Conforme vimos nesse capítulo,

uma das causas mais citadas na literatura para a grande instabilidade do mercado

- agrícola é a baixa elasticidade de oferta. De acordo com o nosso modelo, quanto mais

baixa for a elasticidade de oferta, maior a estabilidade do sistema; isto porque reações de

oferta fazem parte deum feedback negativo com delays e que, portanto, causam

oscilações.

o que acontece é que quanto menos os produtores reagirem a mudanças de preços

maior será a parcela do ajuste que virá da demanda que, conforme já vimos, não é
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desestabilizadora. Portanto, mais rapidamente o sistema pode voltar ao equilíbrio. Esse

fenômeno também foi encontrado por ONOZAKl et al. (2000).

Para verificarmos isso vamos simular com urna elasticidade de oferta igual a zero. O

comportamento dos preços é:
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Figura 8.10 - Preço Cenário-Base x Elasticidade de Oferta zero

Conforme podemos ver, o sistema é muito estável.

- Já mencionamos que há grande controvérsia sobre a forma das curvas de oferta. O

pressuposto que usamos aqui é o de que a elasticidade é constante em toda a curva. Para

verficarmos qual o impacto desse pressuposto, podemos pressupor que a curva de oferta

é linear, com e1asticidade variável. Alterando a curva de oferta no modelo, assumindo

urna elasticidade de oferta de 0,8 no ponto de equilíbrio, o comportamento dos preços é:
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Figura 8.11 - Preço Cenário-Base x Elasticidade de Oferta Linear de 0,8

Conforme podemos ver, não há diferença de comportamento quando usamos uma curva

de oferta linear e quando usamos uma curva de oferta com elasticidade constante.

Também podemos perceber que o modelo é sensível ao valor da elasticidade de oferta.

Um aumento de 50% na elasticidade da oferta leva a um aumento de 150% na amplitude

da oscilação e o sistema oscila continuamente. Já quando diminuímos a elasticidade da

oferta em 50% a amplitude da oscilação diminui em 70% e o sistema atinge o equilíbrio

- em 15 anos (70% mais rápido).

8.2.4 Variações nas Elasticidades de Demanda e de Oferta

Analisando apenas as curvas de oferta e de demanda podemos concluir que altas

elasticidades de demanda e baixas elasticidades de oferta são fatores estabilizadores do

preço, e VIce-versa.
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Porém, para podermos ter uma melhor idéia de como essas elasticidades se inter-

relacionam, vamos simular mudanças concomitantes. Vamos primeiro simular altas

elasticidades de oferta e demanda, com coeficientes de +1,5 e -1,5 respectivamente. O

comportamento do preço é:
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Figura 8.12 - Preço Cenário-Base x Elasticidade de Demanda -1,5 + Elasticidade de

Oferta 1,5

O sistema é muito estável. Comparando as Figuras 8.3 e 8.8 nas quais apenas variamos a

demanda e a oferta, respectivamente, podemos ver que a elasticidade da demanda

domina o comportamento final, anulando o efeito desestabilizador da alta elasticidade de

oferta e tornando o sistema estável (um pouco menos estável do que quando a

elasticidade de demanda era de -1,5 e a de oferta de 0,8).

A Tabela 8.2 abaixo resume as nossas conclusões.
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Tabela 8.2 - Variações concomitantes nas elasticidades de demanda e de oferta
--Baixa Elasticidade Média Elasticidade Alta Elasticidade de

de Oferta (0,2) de Oferta (1) Oferta (1,5)
Baixa Sistema Sistema muito Sistema altamente
Elasticidade de relativamente instável. Oscila instável. Oscila
Demanda (-0,2) estável. Oscila por continuamente. continuamente.

20 anos.
Média Sistema muito Sistema estável. Sistema relativamente
Elasticidade de estável. Não oscila. Oscila por 15 anos. estável. Oscila por 25
Demanda (-1) anos.
Alta Sistema muito Sistema muito Sistema estável.
Elasticidade de estável. Não oscila. estável. Não oscila. Oscila por 10 anos.
Demanda (-1,5)

A tabela exposta mostra que qualquer aumento na resposta dos produtores a Lima

mudança nos preços desestabiliza o sistema. O mesmo acontece quando há lima

diminuição da resposta do consumo a mudanças no preço.

Esta tabela mostra que a estrutura da cadeia de suprimento agrícola, representada pelo

nosso modelo, pode gerar endogenamente ciclos nos preços quando há:

• Baixa elasticidade de demanda. Nesse caso, as oscilações serão tanto menores

quanto menor for a elasticidade de oferta, mas apenas com uma elasticidade de

oferta muito pequena (próxima de zero) não haverá oscilações;

• Alta elasticidade de oferta, desde que não haja uma alta elasticidade de demanda

(maior que um).

A estrutura do mercado agrícola só não gera ciclos endógenos nos preços quando há:

• Baixa elasticidade de oferta (próxima de zero) e alta elasticidade de demanda

(maior ou igual a 1)
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8.2.5 Outras Variações na Elasticidade de Oferta

A inclinação das curvas de oferta e demanda não são as únicas variáveis que afetam o

tempo de resposta da produção e do consumo, respectivamente.

Também temos de levar em consideração os tempos de resposta, pois esses também

afetam a estabilidade do sistema. Já simulamos mudanças no tempo para ajuste do

consumo, agora vamos simular mudanças nos tempos de resposta do lado da oferta:

Tempo para Maturação de Capacidade, Tempo para Ajuste da Produção e Tempo para

i\j liste do Preço Esperado.

Concluímos que qualquer mudança que aumente a resposta dos produtores a mudanças

nos preços e qualquer mudança que diminua a resposta do consumo a mudanças nos

preços aumentará a instabilidade do sistema, e vice-versa.

Portanto, por coerência, quando abaixamos o tempo de resposta da produção, a

estabilidade do sistema deve piorar, e vice-versa. Vamos simular essas mudanças para

verificar como o modelo se comporta.

8.2.5.1 Variações no Tempo de Maturação da Capacidade

Conforme acabamos de comentar, essa variável também tem relação com a elasticidade

de oferta. Quanto mais tempo um investimento em capacidade levar para ser

concretizado, maior será o delay na reação da oferta a mudanças no preço, o que leva a

uma elasticidade menor.

Portanto, podemos concluir que um maior tempo de maturação, ceteris paribus, deve

levar a mais estabilidade no sistema.
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Simulamos o modelo com um aumento no Tempo de Maturação da Capacidade, que

passou de 1 ano para 1,5. A Figura 8.13, a seguir, mostra a mudança no comportamento

do preço:
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Figura 8.13 - Preço Cenário-Base x Tempo de Maturação 1,5

o sistema é mais estável, a amplitude das oscilações diminuiu e há uma convergência

mais rápida.

Quando diminuímos esse tempo para 0,5 ano o comportamento do preço é:
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Figura 8.14 - Preço Cenário-Base x Tempo de Maturação 0,5

Conforme podemos ver, a estabilidade piora, as oscilações são convergentes, mas o

sistema leva mais de 90 anos para atingir o equilíbrio.

8.2.5.2 Variações no Tempo para Ajuste de Capacidade

Essa variável representa o tempo médio no qual os produtores tentam ajustar a

capacidade desejada à capacidade real. Quanto maior esse tempo, menores os

- incrementos de capacidade por período de tempo. Isso quer dizer que a resposta a

mudanças nos preços será menor. Portanto, devemos esperar que, no modelo, um maior

tempo para ajuste de capacidade, ceteris paribus, deve levar a mais estabilidade do

sistema.

Simulamos o modelo com um aumento nesse tempo, que passou de 1 ano para 1,5 ano.

A Figura 8.15 mostra a mudança no comportamento do preço.
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Figura 8.15 - Preço Cenário-Base x Tempo Ajuste de Capacidade de 1,5

A estabilidade do sistema é maior, o equilíbrio é atingido em 40 anos.

Quando diminuímos esse tempo para 0,5 ano, o comportamento do preço é:

136



137

75

fi f\ r {'! " fi 1\ 1'1 fi A 1\

~

I r

1(1\ II~ 11\ ~ ir' Ir Ir r- i-

\ 1\ \\ 1/ \[) rv 1"-'

\ V IV \J V \ V IV V ~ \ \J V \J

lOO

oo-
11)•...p...

50

25

o
O 20 40 60 80 \00

Tempo (Ano)

Figura 8.16 - Cenário-Base x Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5

Conforme podemos ver, a estabilidade do sistema piorou, e o mesmo oscila

continuamente sem nunca atingir o equilíbrio. Porém, se esses tempos forem diminuídos

a quase zero, não haverá praticamente nenhuma defasagem entre os estoques da

estrutura e isso irá estabilizar o sistema. Contudo, não é realístico supor que esses

tempos são próximos de zero.

- 8.2.6 Variações no Tempo para Ajuste do Preço Esperado

Se os produtores mudarem o tempo que levam para ajustar suas expectativas de preço

futuro, isso terá um impacto na estabilidade do sistema. Quanto maior for esse tempo,

menor será a resposta dos produtores a mudanças no preço. Portanto, devemos esperar

que, no modelo, lID1 maior tempo para ajuste do preço esperado, ceteris paribus, leve a

mais estabilidade do sistema.
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Simulamos o modelo com um aumento nesse tempo, que passou de 0,5 ano para 0,75

ano. A Figura 8.17 mostra a mudança no comportamento do preço.
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Figura 8.17 - Preço Cenário-Base x Tempo Ajuste Preço Esperado 0,75

o ciclo aumenta um pouco, mas parece que não há impacto na estabilidade do sistema.

Para verificar se isso é verdade, vamos aumentar esse tempo, consideravelmente, para 2

anos.



139

50

(\

/I.Ar ~ C\ f\ f " " r"

VJ Iv\) v\ v 'J
~

100

75

2S

o
o 20 40 60 80 tOO

Tempo (Ano)

Figura 8.18 - Preço Cenário-Base x Tempo Ajuste Preço Esperado 2

A estabilidade é maior, o equilíbrio é atingido em 30 anos. A estabilidade do modelo não

é muito sensível a mudanças nesse parâmetro.

Quando diminuímos esse tempo para 0,25 ano, o comportamento dos preços é:
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Figura 8.19 - Preço Cenário Base x Tempo Ajuste Preço Esperado 0,25

o ciclo fica menor mas a estabilidade do sistema não é afetada.

8.2.7 Variações na Curva de Oferta de Curto Prazo

Conforme já dissemos, a utilização da capacidade existente representa a curva de oferta

de curto prazo. A oferta de curto prazo é menos elástica que a de longo prazo, já que no

curto prazo os produtores não podem aumentar a capacidade, mas apenas mudar a sua

- utilização e a maior parte dos seus custos é fixa no curto prazo.

Nos parâmetros iniciais do modelo a curva de utilização de capacidade usada está

representada na Tabela 7.2, que vimos anteriormente.

o pressuposto é de que os produtores não podem aumentar em mais de 100% a

utilização da capacidade. Também podemos ver que o modelo pressupõe que mesmo

quando os preços estão baixos, a utilização da capacidade continua alta pois, conforme
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já foi explicado, os custos fixos são a maior parte dos custos da produção agrícola, o

que incentiva os produtores a continuar produzindo, mesmo quando o preço não cobre

os custos totais de produção.

Vamos simular qual o efeito de uma diminuição na elasticidade de curto prazo da oferta

isto é, vamos simular o que aconteceria se a utilização de capacidade variasse menos do

que no caso básico. Para tanto, vamos supor uma elasticidade nula, isto é, a utilização

de capacidade sempre será igual a 100%, qualquer que seja o preço.

o comportamento dos preços resultante está representado na figura 8.20.
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Figura 8.20 - Preço Cenário-Base x Utilização Sempre 100%

Conforme podemos ver, o sistema fica mais instável. Isso acontece porque diminuímos a

elasticidade de oferta de curto prazo. Quando os produtores diminuem a utilização da

capacidade de produção, os estoques também diminuem, o que diminui a cobertura

relativa dos estoques (que está alta), o que alivia a pressão sobre os preços. Nesse
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segundo cenário a utilização nunca é diminuída, o que faz com que a colheita continue

a pressionar os preços.

Nessa estrutura acontece algo similar à estrutura da demanda. Quando o tempo de

ajuste da utilização for suficientemente baixo, a estrutura é estabilizante. Assim, uma

maior resposta (maior elasticidade de curto prazo) aumenta a estabilidade do sistema.

Porém, se aumentarmos o delay iremos chegar a um ponto no qual a estrutura

dcsestabilizaria o sistema; nesse caso, mais elasticidade iria diminuir a estabilidade do

sistema.

essas situações, compensações que chegam rapidamente tendem a se opor ao

movimento do sistema, e compensações que chegam tardiamente (fora de sintonia)

tendem a aumentar o movimento do sistema.

Com isso, podemos concluir que quando a resposta da utilização é rápida, uma alta

elasticidade de oferta no curto prazo aumenta a estabilidade do sistema.

8.2.8 Variações do Tempo para Ajuste da Utilização

Um aumento no tempo para ajuste da utilização faz com que as compensações cheguem

fora de sintonia. O que acontece é que o delay faz com que a utilização seja ajustada

para baixo (a produção é diminuída) no momento em que queremos mais estoque e não

menos. Isto é, no momento em que os preços estão subindo contribuímos para a sua

subida, já que haverá ainda mais falta de estoque. Portanto, no modelo, quando

aumentamos esse tempo o sistema deve ficar menos estável.

Além disso, quando há uma menor reação dessa subestrutura, uma maior parte do ajuste

tem de ser feita pela oferta de longo prazo (aumento de capacidade), e, como já vimos,

essa estrutura é extremamente desestabilizadora.
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Aumentamos esse tempo de 0,4 ano para 1. O comportamento dos preços resultante

está representado na figura 8.21.
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Figura 8.21 - Preço Cenário-Base x Tempo Ajuste Utilização 1

Conforme podemos ver, esse aumento no tempo de ajuste da utilização causou uma

piora na estabilidade do sistema, que tem oscilações que são um pouco convergentes,

mas que levam mais de 90 anos para atingir o equilíbrio depois do choque de demanda.

Quando diminuímos esse tempo para 0,2 ano, o comportamento dos preços é:



144

50

A n f\ ~ A A. t: C>.. Ic.. C'

·\11 \J v~ V '-J '-

100

75

25

o
o 20 40 60 80 100

Tempo (Ano)

Figura 8.22 - Preço Cenário-Base x Tempo Ajuste Utilização 0,2

Conforme podemos ver o sistema fica mais estável.

8.2.9 Variações na Cobertura Desejada de Estoque

Essa variável representa quanto estoque o sistema quer ter, em relação ao consumo.

Como em qualquer cadeia de suprimento, os estoques servem como um amortecedor do

sistema para flutuações na demanda. Geralmente, estoques maiores levam a uma maior

_ segurança.

Para simularmos o efeito dos estoques na estabilidade do sistema, aumentamos em 50%

a Cobertura Desejada de Estoque de 0,3 ano para 0,45. O comportamento simulado dos

preços foi:
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Figura 8.23 - Preço Cenário-Base x CDE 0,45

Parece que o sistema está mais estável, mas a estabilidade do mesmo não é muito

sensível a mudanças na cobertura desejada de estoque. Para termos uma melhor visão do

impacto de um aumento nessa variável, vamos simular o modelo com uma cobertura

desejada de estoque de 1 ano (233% de aumento).
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Figura 8.24 ~ Preço Cenário-Base x CDE 1

o sistema está mais estável, atingindo o equilíbrio em 30 anos, e o ciclo aumentou. O

sistema fica mais estável, pois, como há mais estoque para o mesmo nível de demanda, a

cobertura relativa de estoque varia menos, causando uma menor oscilação dos preços. O

ciclo aumenta pelo mesmo motivo, uma menor variação da cobertura relativa do estoque

faz com que o sistema responda com menor velocidade, ma como continua tendo que

fechar o hiato existente, isso gera um ciclo maior.

8.2.10 Variações na Relação entre Cobertura Relativa de Estoque e Preço

Um dos pressupostos do modelo é que o preço é estabelecido pelo mercado apenas

olhando o montante de estoque disponíveL Quando o estoque disponível é menor do

que o valor necessário estipulado pelo mercado para atender ao consumo vigente, o

preço aumenta, e vice-versa.
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A relação entre essas variáveis usada nos parâmetros iniciais está representada na Tabela

7.3, que vimos anteriormente.

Vamos ver o que acontece quando mudamos essa relação, inclinando ainda mais a

curva, conforme mostra a Tabela 8.3.

Tabela 8.3 - Efeito da CRE no Preço, curva mais inclinada

eRE Preço
O 200

0,66 110
0,82 82
1,00 50
1,20 30
1,40 14
1,80 5
4,00 1

Como podemos ver, assim a reação dos preços a mudanças na cobertura relativa de

estoques fica maior. Isto é, a mesma mudança nos estoques causará uma maior reação

dos preços. A Figura 8.25 mostra o comportamento dos preços nesse cenário.

50

1\

I
I

!
I

"j i\
('"

I 'I 1/ \\ i \' ri-, \ .•.. -. ,I) r- ~, ...,.-~

fI, I' lI. I,.' \f' .J ',--," , -
\:, \) \ ..

200

150

100

o
o 20 40 60 80 100

Tempo (Ano)

Figura 8.25 - Preço Cenário-Base x Curva de Preços mais Inclinada
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Como era de se esperar, a amplitude é maior, mas a estabilidade do sistema não parece

ter sido ~fetada. Com essa mudança o movimento do sistema foi acelerado em direção

ao seu equilíbrio, mas também acaba fazendo com que ele passe mais rápido pelo

equilíbrio e tenha um maior overshoot. Essa aceleração maior causa tanto o período

menor quanto a maior amplitude.

Já quando diminuímos a inclinação da curva, conforme mostra a Tabela 8.4, temos o

comportamento de preço representado na Figura 8.26.

Tabela 8.4 - Efeito da CRE no Preço, curva mais inclinada

CRE Preço

° 90
0,33 70
0,66 60
1,00 50
] ,33 40
1,66 32
2,00 22
4,00 1
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Figura 8.26 - Preço Cenário-Base x Curva de Preços menos inclinada

o comportamento é o oposto. Como para a mesma variação de estoque o preço varia

menos, temos uma menor aceleração dos movimentos do sistema. Assim, a amplitude é

menor e o ciclo é maior. A estabilidade do sistema aumenta, mas não parece muito

sensível a mudanças nesse parâmetro.

8.3 Geração endógena de ciclos

Vale lembrar que partimos do pressuposto de que o nosso modelo faz urna boa

representação da cadeia de suprimento agrícola nacional, isto é, que ele gera dinâmicas

similares às reais. A defesa dessa boa representação foi feita no capítulo anterior.

Partindo desse pressuposto, e com a análise que acabamos de fazer, podemos concluir

que a estrutura da cadeia de suprimento agrícola brasileira pode gerar endogenamente

ciclos nos preços.
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Analisamos a sensibilidade do modelo a mudanças de valores nos parâmetros e vimos

que o comportamento geral do modelo não é muito sensível a mudanças em vários

parâmetros. A Tabela 8.5 a seguir resume essa análise de sensibilidade.

Tabela 8.5 - Resumo da Análise de Sensibilidade

Valor do Parâmetro Impacto na Estabilidade

do Modelo

Elasticidade da Demanda Alto

Tempo para Ajuste do Consumo Médio

Elasticidade de Oferta Alto

Tempo de Maturação da Capacidade Médio

Tempo Ajuste da Capacidade Médio

Tempo de Ajuste do Preço Esperado Baixo

Uti lização da Capacidade Alto

Tempo de Ajuste da Utilização Médio

Cobertura Desejada de Estoque Baixo

Relação entre Cobertura Relativa de Estoque e Preço Baixo

Conforme mostraram nossas simulações, para determinados valores dos parâmteros a

estrutura da cadeia de suprimento gera ciclos endógenos. Pelo que vimos, dos vários

parâmetros analisados e dentro de valores realísticos para os mesmos, apenas dois têm

grande influência sobre a estrutura e podem impedir a geração endógena dos ciclos nos

preços.

Esses dois parâmetros são:

1. Elasticidade da demanda; e

2. Elasticidade da oferta.
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Quando vanamos todos os outros parâmetros, a amplitude, o ciclo e o tempo para

atingir a estabilidade variaram, mas o sistema continuou gerando endogenamente ciclos

nos preços.

Segundo a nossa análise, as condições para que não haja geração endógena de ciclos

nos preços são:

1. Alta elasticidade de demanda, desde que a elasticidade de oferta não seja muito

alta;

2. Elasticidade de oferta muito baixa, desde que a demanda não seja muito

inelástica,

Anteriormente, já mencionamos que produtos agricolas têm baixa elasticidade de

demanda, o que já torna difícil a não-geração de ciclos nos preços. Apesar de a

elasticidade de oferta de longo prazo de produtos agrícolas ser baixa, ela é, geralmente,

acima de 0,2.

Vale a pena salientar que nessa primeira análise estamos apenas querendo identificar se

é possível que um mercado gere endogenamente ciclos nos preços. Esse foi um

exercício de dedução. A partir de um conjunto de pressupostos sobre as relações entre

variáveis do mercado deduzimos logicamente (via simulação) qual o comportamento da

cadeia de suprimento.

Partimos dos pressupostos sobre as relações causais na cadeia de suprimento e, então,

rodamos o modelo para ver qual o tipo de comportamento que ele gera. Variamos os

valores iniciais dos parâmetros do sistema para ver como ele se comporta sob várias

condições.

Usamos esse modelo para verificar se a estrutura da cadeia de suprimento agrícola

nacional pode gerar endogenamente ciclos nos preços, e sob quais condições isso pode

ocorrer. Também usamos o modelo para identificar sob quais condições essa estrutura
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não gera ciclos nos preços. Assim, usamos o modelo para testar a lógica da teoria em

questão.

No próximo capítulo vamos, ernpiricamente, verificar se os preços de alguns produtos

agricolas no Brasil têm um componente cíclico, que é um efeito predito pelo nosso

modelo. Isto é, se não identificarmos ciclos nos preços de produtos agrícolas no Brasil

poderemos concluir que nosso modelo não é uma boa representação da cadeia de

suprimento agrícola brasileira. Se encontrarmos ciclos nos preços será uma evidência

de que nossa teoria pode ser válida.
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9. ANÁLISE ESPECTRAL DE PREÇOS AGRÍCOLAS NO BRASIL,

VERIFICANDO A PRIMEIRA HIPÓTESE

Para verificar se há ciclos nos preços de produtos agrícolas no Brasil, faremos uma

análise espectral, conforme explicamos no capituio 5.

Como mencionamos, a análise espectral é um método usado para detectar

periodicidades em séries temporais. Essa análise é feita para descrever como a variação

numa série temporal pode ser explicada por componentes cíclicos.

A ferramenta que usaremos é chamada de periodograma. Ela decompõe uma série

temporal em wn número de componentes, cada um associado a um período (curva

senoidal) de comprimento específico. Depois estima a porcentagem da variância na

série temporal que é explicada por cada período. O periodograma nos informa se há

ciclos na série temporal e qual o tamanho desses ciclos.

9.1 Dados

A fonte dos dados usados é a FGV - Agroanalysis. As séries de preços são mensais,

com 408 observações, de janeiro de 1967 a dezembro de 2000. Devido à enorme

inflação do período, foi usado o índice IPC-FGV para atualizar os valores para o valor

do Real em dezembro de 2000.

9.2 Procedimento

Os passos seguidos, conforme explicado no capítulo 5, são:

1. eliminar qualquer ciclicidade maior que 100 meses nas séries de preços usando

um filtro passa-alta;
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2. verificar se as séries são relativamente estacionárias. Calcular o periodograma

para diversos segmentos da série e fazer uma comparação entre os segmentos

para verificar se há uma relativa estabilidade dos picos espectrais;

3. calcular o periodograma e o periodograma modificado para todas as séries;

4. utilizar o teste de Fisher (estatística g) para verificar se os picos encontrados são

estatisticamente significativos.

9.3 Hipótese Nula

A hipótese nula nessa análise de periodograma é que a série temporal não tem ciclos,

isto é, iremos detectar a mesma quantidade de variância para cada um dos componentes

periódicos da série. Se a hipótese nula fosse correta, deveríamos ver aproximadamente

os mesmos valores de potência espectral (variância) em todo o periodograma. Por outro

lado, se um componente periódico explica uma grande parcela da variação na série ele

terá uma parcela maior da variância que o esperado.

Se alguma série analisada tiver pICOS que são considerados estatisticamente

significativos, poderemos concluir, para o produto em questão, que há ciclos nos preços

no período estudado. Isto é, iremos refutar a hipótese nula de que não há ciclos nos

preços.

9.4 Séries de Preços

Conforme já mencionamos no capítulo 5, os produtos aqui estudados são: Algodão,

Amendoim, Arroz, Banana, Cacau, Café, Cana, Feijão, Fumo, Laranja, Mamona,

Mandioca, Milho, Soja, Tomate e Trigo

A seleção dos produtos estudados aqui, foi feita de acordo com a disponibilidade dos

dados. Conseguimos coletar uma série longa o suficiente para o estudo em questão para

16 produtos agrícolas.
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As figuras, a seguir, contêm a série de preços e série de preços filtrados dos produtos

analisados.
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Figura 9.1 - Preço e Preço Filtrado do Algodão
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Figura 9.2 - Preço e Preço Filtrado do Amendoim
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Figura 9.3 - Preço e Preço Filtrado do Arroz
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Figura 9.4 - Preço e Preço Filtrado da Banana
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Preco Cacau (por arroba)
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Figura 9.5 - Preço e Preço Filtrado do Cacau
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Figura 9.6 - Preço e Preço Filtrado do Café
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Figura 9.7 - Preço e Preço Filtrado da Cana
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Figura 9.8 - Preço e Preço Filtrado do Feijão
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Figura 9.9 - Preço e Preço Filtrado do Fumo
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Figura 9.10 - Preço e Preço Filtrado da Laranja
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Figura 9.11 - Preço e Preço Filtrado da Mamona
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Figura 9.12 - Preço e Preço Filtrado da Mandioca



PrE!CO Mtlha (par kg)
1.5.--.,---~-~-~-~-~~-~-~--

Figura 9.13 - Preço e Preço Filtrado do Milho
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Figura 9.14 - Preço e Preço Filtrado da Soja
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Figura 9.15 - Preço e Preço Filtrado do Tomate
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Figura 9.16 - Preço e Preço Filtrado do Trigo

9.5 Estacionaridade dos Dados

Para verificar se os dados são relativamente estacionários calculamos o periodograma

para diversos segmentos da série e fizemos uma comparação entre os segmentos para

verificar se há uma relativa estabilidade dos picos espectrais. Para fazer essa comparação

fizemos um gráfico em três dimensões, no qual o eixo x representa o período (em

meses), o eixo y representa os segmentos da série, e o eixo z a potência espectral.

Dividimos as séries em 20 segmentos com 256 observações em cada. Os segmentos se

sobrepõem, avançando de oito em oito meses, conforme tabela 9.1 abaixo.
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Tabela 9.1 - Segmentos

Segmento Mês Inicial Mês Final

A 1 (jan 67) 256 (abr 88)

B 9 (set 67) 264 (dez 88)

C 17 (mai 68) 272 (ago 89)

D 25 (jan 69) 280 (abr 90)

E 33 (set 69) 288 (dez 90)

F 41 (mai 70) 296 (ago 91)

G 49 (jan 71) 304 (abr 92)

H 57 (set 71) 312 (dez 92)

I 65 (mai 72) 320 (ago 93)

J 73 (jan 73) 328 (abr 94)

K 81 (set 73) 336 (dez 94)

L 89 (mai 74) 344 (ago 95)

M 97 (jan 75) 352 (abr 96)

N 105 (set 75) 360 (dez 96)

O 113 (mai 76) 368 (ago 97)

P 121 (jan 77) 376 (abr 98)

Q 129 (set 77) 384 (dez 98)

R 137 (mai 78) 392 (ago 99)

S 145 (jan 79) 400 (abr 00)

T 153 (set 79) 408 (dez 00)

Conforme veremos, essa análise demonstrou que há picos em todas as séries estudadas.

Muitos picos mudaram de amplitude durante o período estudado, mas mantiveram a

mesma periodicidade. Porém, para algumas séries os picos mudaram de periodicidade. A

Figura 9.17 demonstra esse problema.
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Figura 9.17 - Periodograma 3d Soja com 408 observações
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Conforme dissemos, o eixo z representa a potência espectraL No gráfico a potência

espectral é representada pelas cores. A cor azul significa um baixo poder espectral e a

cor vermelha significa um alto poder espectral. Isto é, a cor vermelha indica picos

espectrais que depois verificaremos se são estatisticamente significativos ou não. O pico

espectral indica que uma grande parcela da variância da série é explicada pelo período

(eixo x). O periodograma 3d de uma série sem componentes periódicos deveria ser todo

azul.

Como podemos ver no gráfico da série de preços da Soja, nos primeiros segmentos

temos dois picos, um por volta de 43 meses e o outro entre 60 e 70 meses. Nos últimos

segmentos temos apenas 1 pico, que tem periodicidade diferente dos dois picos

anteriores, por volta de 53 meses. Isso pode ter acontecido por vários motivos como,

por exemplo, uma mudança na elasticidade da demanda ou da oferta, mas o que nos

interessa nesse momento é determinar qual o tamanho do ciclo na série.

A série mais recente é a que mais nos interessa, portanto, iremos repetir a análise, mas

desta vez usaremos apenas 312 observações, isto é, usaremos os dados de janeiro de
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1975 até dezembro de 2000. Assim teremos 8 segmentos, que são os segmentos de Ma

T na Tabela 9.1. A figura 9.18 mostra essa análise para a Soja.

Soja

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 "100
penado (meses)

Figura 9.18 - Periodograma 3d Soja com 312 observações

Conforme podemos ver, nesse período a série tem apenas um pico, que é estacionário.

Faremos essa segunda análise com as 312 observações mais recentes para os produtos

que não tiverem ciclos estacionários na série com 408 observações. Vamos agora fazer

essa análise para os outros produtos.



Algodão
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Figura 9.19 - Periodograma 3d Algodao com 408 observações

Conforme podemos ver, há um ciclo que sobressai, que tem periodicidade constante

para toda a série. Nos últimos segmentos ele diminui de amplitude, mas continua

presente. Também temos outros ciclos menores, que no teste de Fisher verificaremos se

são estatisticamente significativos.

Com isso podemos concluir que podemos continuar a análise espectral para a série de

preços do Algodão.



Amendoim
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Figura 9.20 - Periodograma 3d Amendoim com ~08 observações

Nessa série temos três ciclos que sobressaem. O ciclo de menor periodicidade está

presente em toda a série. Contudo, a série não é muito estacionária, já que os dois ciclos

de maior periodicidade não estão presentes até o final da série. Portanto, fizemos uma

análise com as últimas 312 observações, conforme explicamos anteriormente, para

verificar se as observações mais recentes são mais estacionárias. A Figura 9.21 abaixo

mostra o resultado dessa análise.

Amendoim
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100

Figura 9.21 - Periodograma 3d Amendoim com 312 observações
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Aqui podemos ver que a série ainda não é estacionária. Portanto, não continuaremos

com a análise espectral para os preços do Amendoim.
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Arroz

Arroz
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Figura 9.22 - Periodograma 3d AlTOZcom 408 observações

Nessa série temos dois ciclos que sobressaem. Ambos parecem estar presentes em toda

a série, mas a amplitude no final é bem menor. Fizemos a análise com 312 observações

para verificar se os ciclos estão presentes no final da série. Fazendo isso, excluímos a

maior amplitude do começo e assim ressaltamos qualquer menor amplitude possível no

:final.
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Figura 9.23 - Periodograrna 3d Arroz com 312 observações

o ciclo de maior periodicidade continua bem presente e estável, enquanto o pico de

menor intensidade não está presente. Portanto podemos continuar a análise espectral

para a série de preços do Arroz, utilizando as últimas 312 observações da série.

Banana

Banana
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pertccc (meses)

Figura 9.24 - Periodcgrama 3d Banana com 408 observações
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Para a série de preços da Banana podemos ver que não há ciclos estáveis no começo,

mas que no final da série um ciclo estável se sobressai. Portanto, fizemos uma análise

com as 312 observações finais.

Banana
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Figura 9.25 - Periodograma 3d Banana com 312 observações

Aqui temos dois ciclos que se sobressaem. O de maior periodicidade também é o de

maior intensidade, e ambos os ciclos são estáveis. A série é relativamente estacionária e,

portanto, podemos continuar a análise espectral para a série de preços da Banana,

utilizando as últimas 312 observações.



Cacau

Cacau
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Figura 9.26 - Periodograma 3d Cacau com 408 observações

Para essa série temos 2 picos que sobressaem no seu inicio, e parece que eles não estão

presentes no final da série. Para certificarmos se os ciclos não estão presentes no final

com menor amplitude, fizemos a análise com as últimas 312 observações.

Cacau

°O~~10~~20--~3~O--~40~~50--~6~O--~70~~80~~OO:~~100
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Figura 9.27 - Periodograma 3d Cacau com 312 observações

Os picos parecem estáveis, mas no final suas amplitudes diminuem consideravelmente, e

nos parece que o pico de maior periodicidade deixa de existir depois de algum tempo.
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Portanto, não podemos concluir que essa série é 'estacionária, logo, não continuaremos a

análise espectral da mesma.

Café

Cate

10 20 30 '0 50 60 70 80 90 100
pertoco (meses)

Figura 9.28 - Periodograma 3d Café com 408 observações

A série é relativamente estacionária e tem dois picos distintos. O de maior periodicidade

está presente em toda a série, e diminui de amplitude no final. O pico de menor

periodicidade parece que não está presente no final. Para verficarrnos se ele está

presente fizemos a análise com as últimas 312 observações,

Cafe

10 20 40 50
pertooo (meses)

90

Figura 9.29 - Periodograma 3d Café com 312 observações
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Como podemos ver, o ciclo de menor periodicidade continua presente, mas sua

amplitude diminui em relação ao pico de maior intensidade. Portanto, podemos

continuar com a análise espectral para a série de preços do Café, usando as 408

observações.

Cana

Cena

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
período (meses)

Figura 9.30 - Periodograma 3d Cana com 408 observações

A série não é estacionária. Podemos ver que sempre há um ciclo presente, mas ele muda

de periodicidade durante o período analisado. Porém, quando fizemos a análise para as

últimas 312 observações, constatamos que há um único ciclo e que a série é

estacionária, conforme mostra a Figura 9.31.
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Cana
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Figura 9.31 - Periodograma 3d Cana com 312 observações

Assim sendo, podemos continuar a análise espectral para a série de preços da Cana,

utilizando as últimas 312 observações.

Feijão

Figura 9.32 - Periodograma 3d Feijão com 408 observações

No início, a série contém um único pICO que sobressai; ele, porém, muda de

periodicidade durante o período analisado. Fizemos a análise usando as últimas 312

observações para vermos se nesse período a série é estacionária.
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Figura 9.33 - Periodograma 3d Feijão com 312 observações

Os dois picos vistos na figura anterior ainda estão presentes nos primeiros segmentos

dessa nova figura. Porém o de menor periodicidade não está presente no final da série.

Portanto, não podemos concluir que a série é estacionária. Não continuaremos com a

análise espectral da série de preços do Feijão.

Fumo

Fumo
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Figura 9.34 - Periodograrna 3d Fumo com 408 observações
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A série é estacionária e tem dois picos estáveis. Portanto, podemos continuar a análise

espectral da série de preços do Fumo.

Laranja
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Figura 9.35 - Periodograma 3d Laranja com 408 observações

A série contém dois picos estáveis e é relativamente estacionária. Portanto, podemos

continuar a análise espectral da série de preços da Laranja.

Mamona

Mamon8

00 10 20 30 40 50 60 70 60 90 100
penccc (meses)

Figura 9.36 - Periodograma 3d Mamona com 408 observações
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No começo da série temos dois picos que sobressaem, mas que parecem não estar

presentes no final da série. Portanto, fizemos a análise com as últimas 312 observações

para verificar se os ciclos contínuam com menor amplitude.

Mamona
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Figura 9.37 - Periodograma 3d Mamona com 312 observações

No final da série temos um único pico, mas a série não é estacionária; portanto, não

podemos contínuar a análise espectral para a série de preços da Mamona.

Mandioca
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Figura 9.38 - Periodograma 3d Mandioca com 408 observações
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A série é estacionária é tem apenas um ciclo bem estável. Portanto, podemos continuar a

análise espectral da série de preços da Mandioca.

Milho

Milho

10 20 30 40
pertcdo {meses)

100

Figura 9.39 - Periodograma 3d Milho com 408 observações

A série tem três picos, e o pico de maior periodicidade não é bem definido. Portanto,

fizemos a análise com as últimas 312 observações.

o o 10 20 30 40 50 60 70
penodo (meses)

90 100
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Figura 9.40 - Periodograma 3d Milho com 312 observações
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Aqui todos os piCOSsão bem definidos e a série é estacionária. Portanto, podemos

continuar a análise espectral da série de preços do Milho, usando as últimas 312

observações.

Soja

Já vimos as figuras para a Soja. Na análise com 312 observações, a série é estacionária e

há um pico bem definido. Portanto, podemos continuar a análise espectral da série de

preços da Soja, com as últimas 312 observações.
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Tomate

Tomate
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Figura 9.41 - Periodograma 3d Tomate com 408 observações

Como a série tem um pico de grande intensidade no seu início, não podemos constatar

se há ciclos em todo o período. Conseqüentemente, fizemos a análise usando as últimas

312 observações.
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Figura 9.42 - Periodograma 3d Tomate com 312 observações

Os picos de maior periodicidade não parecem estacionários, nem estão bem definidos

nos primeiros segmentos analisados. Portanto, não podemos concluir que a série é

estacionária. Não continuaremos com a análise espectral da série de preços do Tomate.
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Trigo
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Figura 9.43 - Periodograma 3d Trigo com 408 observações

A série é estacionária com um pico estável e bem definido. Portanto, podemos continuar

a análise espectral da série de preços do Trigo.
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Das 16 séries aqui analisadas, cinco não se mostraram razoavelmente estacionárias.

Essas séries são dos produtos: amendoim, cacau, feijão, mamona e tomate. Portanto

não poderemos continuar a análise espectral para as mesmas. Algumas séries só se

mostraram razoavelmente estacionárias quando descartamos as primeiras 96

observações.

Vale a pena ressaltar que o requisito de estacionaridade não é do modelo cobweh

dinâmico, mas sim uma condição necessária para aplicar a análise espectral. No modelo

cobweb dinâmico os picos podem variar de amplitude e de periodicidade. Segundo esse

modelo. essas mudanças podem ocorrer quando ocorrerem mudanças em algumas

variáveis do sistema (ex. elasticidade de demanda).

9.6 Tabelas de Periodogramas e Teste de Fisher

Calculamos o periodograma e fizemos o teste de Fisher para verificar se os piCOS

identificados são estatisticamente significativos para cada um dos 11 produtos que

passaram pelo teste de estacionaridade das séries.

Conforme falamos no capítulo 5, nesse teste calculamos a estatística g, que é a

proporção da variância total que é relacionada aos componentes periódicos do

periodograma. O valor crítico para essa estatística depende apenas de N (o tamanho da

série) e de a (o risco de erro do Tipo I). No presente estudo usaremos um a igual a

0,001, isto é, nosso nível de significância é de 99,9%.

O teste de Fisher indica o valor de g para que o componente com a maior variância

possa ser considerado um pico significativo. Se esse componente é considerado

significativo (se g é maior que o valor crítico na tabela), então, também, podemos testar

o segundo pico, e assim por diante.
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Para esse nível de significância e para N = 408 os valores críticos" de g para os cinco

maiores picos são: 0,05845; 0,03978; 0,03272; 0,02872; 0,02603.

Os valores críticos' de g para séries com 312 observações são: 0,07510; 0,05044;

0,04111· 0,03582; 0,03228.

A seguir, temos a análise para cada produto. Aqui apresentaremos apenas parte do

periodograma, já que ele possui 204 linhas. Porém, como a maioria dos períodos não

tem um grande poder espectral, especialmente os períodos pequenos, a sua exclusão

não afeta o entendimento. No Apêndice E temos os periodogramas completos para

todos os produtos.

Na tabela usada não há N = 408, por isso, usamos os valores críticos relacionados a N = 41 O
3 Na tabela usada não há N = 312, por isso, usamos os valores críticos relacionados a N = 310
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Algodão

Um resumo do periodograma está representado na Tabela 9.2.

Tabela 9.2 - Periodograma AIgodao

Período 9
(meses)
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.00%
81.60 0.00%
68.00 0.32%
58.29 0.32%
51.00 4.97%
45.33 10.07%
40.80 18.54%
37.09 5.56%
34.00 0.51%
31.38 8.63%
29.14 8.36%
27.20 4.09%
25.50 0.05%
24.00 1.74%
22.67 4.94%
21.47 5.52%
20.40 1.82%
19.43 0.05%
18.55 0.06%
17.74 2.19%
17.00 5.35%
16.32 2.30%
15.69 0.84%
15.11 2.20%
14.57 1.16%
14.07 0.03%
13.60 0.05%
13.16 0.34%
12.75 0.34%
12.36 0.14%
12.00 0.41%
11.66 0.76%
11.33 1.31%
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Como podemos ver a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 40,8 meses

(g = 0,1854). Também temos mais um pico em volta do ciclo de 31,3 meses (g =

0,0863). O periodograma modificado confirma esses picos. Os periodogramas

modificados para todos os produtos se encontram no Apêndice E.

Portanto, quando comparamos esses valores aos valores críticos de g, verificamos que

ambos os picos são estatisticamente significativos. Isto é, para a série de preços do

Algodão, rejeitamos a hipótese nula de que não há ciclos na s 'rie.
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Arroz

o periodograrna está representado na Tabela 9.3.

Tabela 9.3 - Periodograma Arroz

Período 9
(meses)
312.00 0.16%
156.00 . 0.26%
104.00 0.75%
78.00 10.49%
62.40 22.96%
52.00 0.24%
44.57 7.32%
39.00 5.22%
34.67 3.87%
31.20 9.42%
28.36 0.70%
26.00 4.22%
24.00 0.35%
22.29 2.29%
20.80 1.59%
19.50 2.12%
18.35 3.11%
17.33 0.13%
16.42 1.43%
15.60 1.31%
14.86 0.12%
14.18 0.64%
13.57 0.27%
13.00 0.05%
12.48 0.97%
12.00 9.76%
11.56 0.41%
11.14 0.98%

Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 62,4 meses.

com g igual a 0,2296. Também temos mais um pico em volta do ciclo de 12 meses (g =

0,0976). O período de 31,2 meses também tem uma grande participação na variação

total. Porém, esse ciclo é a metade do ciclo de 62,4 meses o que quer dizer que essa
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variação é uma harmônica do período de 62,4 meses. O periodograma modificado

confirma esses picos.

Quando comparamos esses valores aos valores críticos de g, verificamos que ambos os

picos são estatisticamente significativos. Isto é, para a série de preços do Arroz,

rejeitamos a hipótese nula de que não há ciclos na série.
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Banana

o periodograma está representado na Tabela 9.4.

Tabela 9.4 - Periodograma Banana

Período 9
(meses)
312.00 0.02%
156.00 0.04%
104.00 0.08%
78.00 0.45%

I _.
62.40 6.24%
52.00 12.84%
44.57 7.55%
39.00 1.45%
34.67 4.06%
31.20 3.95%
28.36 3.15%
26.00 8.21%
24.00 6.42%
2729 0.23%-

t·
2080 0.94%
1950 0.22%
:835 2.61%t--- -

17.33 4.68%
16.42 3.29%
15.60 2.74%

i
1486 4.39%

~.18 3.10%
13 1")7 2.42%
13.00 0.16%
1248 3.02%
12.00 3.43%
11.56 4.65%
11.14 1.06%

-

Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 52 mes s,

om g igual a 0,1284. O segundo maior pico é em volta do cicIo de 26 meses, porém ele

é uma harmônica do período de 52 meses
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Quando comparamos esse valor ao valor crítico de g, verificamos que o pICO é

estatisticamente significativo. Isto é, para a série de preços da Banana, rejeitamos a

hipótese nula de que não há ciclos na série.
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Café

o periodograma está representado na Tabela 9.5.

Tabela 9.5 - Periodograma Café

Período 9
(meses)
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.01%
81.60 0.08%
68.00 1.32%
58.29 13.24%
51.00 18.16%
45.33 2.51%
40.80 8.32%
37.09 15.49%
34.00 4.84%
31.38 1.86%
29.14 2.17%
27.20 3.42%
25.50 1.31%
24.00 1.99%
22.67 2.45%
21.47 1.18%
20.40 0.29%
19.43 0.96%
18.55 1.41%
17.74 1.27%
17.00 0.61%
16.32 1.07%
15.69 0.76%
15.11 0.12%
14.57 0.11%
14.07 0.52%
13.60 0.32%
13.16 0.91%
12.75 0.29%
12.36 0.10%
12.00 0.99%
11.66 0.66%
11.33 0.48%
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Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 51 meses,

com g igual a 0,1816. Temos mais um pico em volta do ciclo de 37,09 meses, com g

igual a 0,1549. O periodograma modificado confirma esses picos.

Quando comparamos esses valores aos valores críticos de g, verificamos que os dois

picos são estatisticamente significativos. Isto é, para a série de preços do Café,

rejeitamos a hipótese nula de que não há ciclos na série.
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Cana

o periodograma está representado na Tabela 9.6.

Tabela 9.6 - Periodograma Cana

Período 9
(meses)
312.00 0.05%
156.00 0.08%
104.00 0.20%
78.00 4.86%
62.40 6.07%
52.00 11.39%
44.57 8.58%
39.00 5.91%
34.67 0.33%
31.20 0.38%
28.36 0.99%
26.00 2.33%
24.00 1.14%
22.29 0.60%
20.80 3.95%
19.50 3.14%
18.35 0.73%
17.33 0.82%
16.42 2.88%
15.60 1.76%
14.86 0.01%
14.18 2.05%
13.57 1.71%
13.00 0.25%
12.48 2.34%
12.00 2.37%
11.56 1.57%
11.14 0.52%

Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 52 meses,

com g igual à 0,1139. O maior pico no periodograma modificado é de 39 meses com

intensidade alta também em 44,57 meses. Isso indica que o período do ciclo está entre

52 meses e 39 meses e que não podemos ter urna estimativa mais precisa.
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Quando comparamos esse valor ao valor crítico de g, verificamos que o ciclo é

estatisticamente significativo. Isto é para a série de preços da Cana, rejeitamos a

hipótese nula de que não há ciclos na série.
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Fumo

o periodograma está representado na Tabela 9.7.

Tabela 9.7 - Periodograma Fumo

Período 9
(meses)
408.00 0.00%
204.00 0.00%'
136.00 0.00%
102.00 0.01%
81.60 0.34%
68.00 1.52%
58.29 0.83%
51.00 3.68%
45.33 11.18%
40.80 9.21%
37.09 1.12%
34.00 0.87%
31.38 1.08%
29.14 0.47%
27.20 2.18%
25.50 1.73%
24.00 3.49%
22.67 2.03%
21.47 0.33%
20.40 1.47%
19.43 0.61%
18.55 0.77%
17.74 1.61%
17.00 3.80%
16.32 0.48%
15.69 0.18%
15.11 1.04%
14.57 1.17%
14.07 1.00%

.13.60 0.23%
13.16 0.01%
12.75 1.47%
12.36 3.92%
12.00 14.36%
11.66 7.23%
11.33 1.90%
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Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 12 meses,

com g igual aO,] 436. O próximo pico de maior intensidade é de de 45,33 meses (g =

0,1118). O periodograrna modificado confirma esses picos.

Quando comparamos esses valores aos valores críticos de g, verificamos que os dois

picos são estatisticamente significativos. Isto é, .para a série de preços do Fumo.

rejeitamos a hipótese nula de que não há ciclos na série.
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Laranja

O periodograma está representado na Tabela 9.8.

Tabela 9.8 ~ Periodograma Laranja

Período 9
(meses)
408.00 0.05%
204.00 0.06%
136.00 0.07%
102.00 0.11%
81.60 0.29%
68.00 1.54%
58.29 2.47%
51.00 6.60%
45.33 6.43%
40.80 7.51%
37.09 5.75%
34.00 1.78%
31.38 2.26%
29.14 1.25%
27.20 1.83%
25.50 4.01%
24.00 4.12%
22.67 0.28%
21.47 2.89%
20.40 0.58%
19.43 0.09%
18.55 0.79%
17.74 0.49%
17.00 1.98%
16.32 1.60%
15.69 0.40%
15.11 1.40%
14.57 0.54%
14.07 0.47%
13.60 0.03%
13.16 0.04%
12.75 1.44%
12.36 0.61%
12.00 20.75%
11.66 0.34%
11.33 2.57%
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Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 12 meses,

com g igual a O2075. Temos mais um pico em volta do ciclo de 40,8 meses (g =

0,0751). O periodograma modificado confirma esses picos.

Quando comparamos esses valores aos valores críticos de g, verificamos que os dois

picos são estatisticamente significativos. Isto é, para a série de preços da Laranja,

rejeitamos a hipótese nula de que não há ciclos na série.



196

Mandioca

o periodograma está representado na Tabela 9.9.

Tabela 9.9 - Periodograma Mandioca

Período 9
_(meses)
408.00 0.01%
204.00 0.02%
136.00 0.03%
102.00 0.07%
81.60 1.48%
68.00 5.13%
58.29 3.88%
51.00 24.65%
45.33 31.61%
40.80 5.20%
37.09 1.07%
34.00 0.20%
31.38 1.56%
29.14 3.10%
27.20 1.51%
25.50 4.34%
24.00 2.10%
22.67 0.35%
21.47 0.31%
20.40 0.89%
19.43 0.27%
18.55 0.48%
17.74 0.56%
17.00 0.49%
16.32 0.34%
15.69 0.61%
15.11 0.90%
14.57 0.90%
14.07 0.97%
13.60 0.08%
13.16 0.28%
12.75 0.39%
12.36 0.04%
12.00 0.37%
11.66 0.11%
11.33 0.21%
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Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 45,33

meses, com g igual a 0,3161. O periodograma modificado confirma esse pico.

Quando comparamos esse valor ao valor critico de g, verificamos que o pico é

estatisticamente significativo. Isto é, para a série de preços da Mandioca, rejeitamos a

hipótese nula de que não há ciclos na série.
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Milho

o periodograrna está representado na Tabela 9.10.

Tabela 9.] O- Periodograma Milho

Período 9
(meses)
312.00 0.04%
156.00 0.06%
104.00 0.13%
7800 2.06%
6240 8.99%
52.00 8.24%
44.57 2.27%
39.00 3.00%
34.67 2.27%
31.20 ..

15.30%
28.36 11.25%
26.00 0.10%
24.00 0.61%
22.29 0.91%

r
20.80 1.59%
19.50 2.47%

..- -- -
1[. ' 5 1.82%.-
17.33 3.42%

I
1642 5.81%

__ 15 na 4.06%
, 1486 0.18%

418 0.12%
13.~)r 0.85%

l-- 13.00 0.80%
1248 1.74%
12.00 11.80%
11.56 3.04%
11.14 0.38%

Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 31,2 meses.

Porém, também há uma grande intensidade no período dc 62,4 meses, o que indica que

a primeira é uma harmônica da segunda. Para 62,4 meses g é igual a 0,0899. Também

temos mais um pico em volta do ciclo de 12 meses (g = 0, 118). O periodograma

modrfi .ado confirma esses picos.
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Quando comparamos esses valores aos valores críticos de g;. verificamos que os dois

picos são estatisticamente signi-ficativos. Isto é, para a série de preços do Milho,

rejeitamos a hipótese nula de que não há ciclos na série.
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Soja

O periodograrna está representado na Tabela 9.11.

Tabela 9.11 - Periodograma Soja

Período 9
(meses)
312.00 0.27%
156.00 0.34%
104.00 0.56%
78.00 2.59%
62.40 12.85%
52.00 21.57%
44.57 13.61%
39.00 3.17%
34.67 3.04%
31.20 2.34%
28.36 9.21%
26.00 3.32%
24.00 0.28%
22.29 0.36%
20.80 3.36%
19.50 0.84%
18.35 0.39%
17.33 1.18%
16.42 2.47%
15.60 3.28%
14.86 0.80%
14.18 0.81%
13.57 0.15%
13.00 0.34%
12.48 1.03%
12.00 1.37%
11.56 0.10%
11.14 0.75%

Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 52 meses,

com g igual a 0,2157. Também temos mais um pico em volta do ciclo de 28,36 meses,

que é uma harmômica do ciclo maior.
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Quando comparamos esse valor ao valor crítico de g, verificamos que o mesmo é

estatisticamente significativo. Isto é, para a série de preços da Soja, rejeitamos a

hipótese nula de que não há picos na série.
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Trigo

O periodograma está representado na Tabela 9.12.

Tabela 9.12 - Periodograma Trigo

Período 9
(meses)
408.00 0.02%
204.00 0.02%
136.00 0.02%
102.00 0.02%
81.60 0.20%
68.00 10.70%
58.29 2.90%
51.00 5.43%
45.33 21.87%
40.80 19.81%
37.09 1.28%
34.00 0.58%
31.38 1.03%
29.14 0.18%
27.20 1.64%
25.50 0.02%
24.00 0.42%
22.67 0.68%
21.47 0.35%
20.40 0.53%
19.43 0.43%
18.55 0.35%
17.74 0.29%
17.00 0.88%
16.32 1.17%
15.69 1.02%
15.11 2.68%
14.57 2.50%
14.07 1.18%
13.60 0.07%
13.16 0.17%
12.75 1.91%
12.36 2.29%
12.00 2.53%
11.66 1.97%
11.33 0.68%
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Como podemos ver, a maior intensidade está presente em volta do ciclo de 45,33

meses, com g igual a 0,2187. Temos mais um pico em volta do ciclo de 68 meses, com

g igual aO,] 07. O periodograma modificado confirma esses picos.

Quando comparamos esses valores aos valores críticos de g, verificamos que ambos os

picos são estatisticamente significativos. Isto é, para a série de preços do Trigo,

rejeitamos a hipótese nula de que não há picos na série.

Para todas as onze séries aqui analisadas nós rejeitamos a hipótese nula. Isto é, em

todas as séries encontramos ciclos estatisticamente significativos. Em quatro séries

encontramos ciclos de ]2 meses, o que era até esperado. Mas é importante ressaltar que

em todas as séries encontramos ciclos acima de 12 meses, o que é um efeito predito do

modelo cobweb dinâmico.

9.7 Resultados

Conforme dissemos no início, existem vários estudos que identificaram ciclos nos

preços de produtos agrícolas. Essa nossa análise oferece mais uma evidência desse

fenômeno. Acreditamos que a nossa contribuição é valiosa pois não analisamos os

preços de apenas um produto, mas de onze produtos. Na verdade, analisamos todas as

séries de preços disponíveis e em todas rejeitamos a hipótese nula de que não há ciclos

nos preços, com um nível de segurança de 99,9%.

No capítulo 7 mostramos os pressupostos do nosso modelo e argumentamos que eles

são realísticos, isto é, que os pressupostos que usamos são uma boa representação das

relações existentes na cadeia de suprimento agrícola brasileira. No capítulo 8,

deduzimos, através de simulações, quais os comportamentos do nosso modelo, em
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várias circunstâncias, e vimos que em determinadas circunstâncias o modelo gerava

endogenamente ciclos nos preços.

No presente capítulo identificamos ciclos nas séries de preços de vários produtos

agrícolas brasileiros. Neste capítulo não fizemos nenhuma alusão à causa desses ciclos,

apenas comprovamos que eles existem.

Com essas etapas concluídas, podemos agora tentar verificar se há evidências de que o

modelo aqui proposto pode explicar os ciclos empiricamente verificados. Isto é, agora

podemos procurar evidências das causas dos ciclos encontrados nas séries de preços.
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10. SIMULAÇÕES DO MODELO COBWEB COM DADOS REAIS, VALIDANDO A

SEG UNDA HIPÓTESE

A segunda hipótese analisada neste estudo é:

• O modelo cobweb dinâmico é uma boa representação da cadeia de suprimento

agrícola brasi leira

Nesta hipótese queremos fazer uma ligação entre as relações causais conjecturadas no

modelo cobweb dinâmico e os ciclos encontrados nas séries de preços agrícolas. O

modelo prevê um certo comportamento do mercado agrícola para diversos cenários

(conforme vimos no capítulo 8), e também indica o tamanho do ciclo nas séries de

preços, de acordo com as propriedades específicas de cada produto (ex. elasticidade de

oferta).

A constatação de ciclos nos preços dos produtos agrícolas estudados já é um primeiro

passo no teste do modelo aqui proposto. Contudo, o modelo cobweb original, proposto

por Ezekiel. também previa ciclos nos preços. Porém, a conclusão do modelo cobweb

original é a de que os ciclos são iguais a duas vezes o tamanho do delay da produção.

Quando essa previsão foi comparada a dados reais, comprovou-se que o

comportamento cíclico previsto pelo modelo não era observado no mercado.

Portanto, neste capítulo iremos comparar os ciclos previstos pelo modelo para cada

produto estudado com os ciclos encontrados na análise espectral das séries históricas

dos preços mensais. Um bom modelo tem de ter um comportamento dinâmico similar

ao sistema real.

Como já dissemos, não é possível verificar a veracidade de um modelo. Além disso,

mesmo que isso fosse possível, como todo modelo é uma simplificação da realidade,

todo modelo é errado.
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Portanto, o que iremos fazer aqui é verificar se o modelo se comporta como o sistema

real. Isto é, compararemos os ciclos nos preços previstos pelo modelo com os que

encontramos na análise espectral.

Não iremos nos concentrar na amplitude dos preços, já que ela é muito influenciada

pelo fator exógeno, que não podemos simular como o real. Na análise da amplitude dos

preços gerados pelo modelo pode haver discrepâncias com os dados reais devido à

diferença na natureza desses fatores exogénos no sistema real e no simulado.

Os fatores exógenos aqui simulados não retletem os distúrbios encontrados na cadeia de

suprimento agrícola. Na realidade, há uma seqüência de distúrbios de diversas

dimensões e durações, que atingem cada relação do sistema.

Isso inviabiliza a comparação da amplitude dos preços na série histórica e nos preços

gerados pela simulação. Por isso, iremos concentrar-nos somente no iclo dos preços.

Esse ciclo é a característica mais peculiar de cada produto. Como já vimos, esse cicIo é

determinado pela estrutura da cadeia de suprimento do produto (relações de produção e

consumo) e pelos valores especificos dos parâmetros dessa estrutura. Fatores exógenos

não afetam o seu valor.

Uma evidência disso são os diferentes ciclos encontrados para diferentes produtos na

análise espectral que fizemos. Todos os produtos têm cicIos diferentes. Pressupondo

que os fatores exógenos (como secas) são comuns a muitos deles, então, podemos

concluir que fatores exógenos não determinam o tamanho do ciclo.

Iremos usar o modelo para simularmos o mercado dos vários produtos aqui estudados.

Para cada produto iremos estimar os seguintes parâmetros: Tempo de Maturação da

Capacidade, Tempo de Ajuste da Capacidade, Tempo de Ajuste do Preço Esperado,

Tempo de Ajuste do Consumo, Cobertura Desejada de Estoque, Curva de Oferta, Curva
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Esse procedimento seria de muita valia se apenas um dos parâmetros necessários para

simularmos o modelo estivesse faltando. Porém, em todos os casos não tínhamos boas

estimativas de vários parâmetros. Isso impossibilitou a descoberta de um único valor

dos parâmetros que faria o modelo se comportar como o mercado real já que com

vários parâmetros a serem estimados, usando o modelo, teríamos teoricamente várias

combinações possíveis de valores que gerariam os ciclos encontrados na análise

espectral.

Mas esse novo procedimento permite tirar algumas conclusões. Se os valores dos

parâmetros que geram um ciclo similar ao ciclo encontrado na análise espectral não

forem considerados razoáveis, já poderemos dizer que a adequação do modelo não é

aceitável. Por exemplo, se para gerar um ciclo com periodicidade similar à encontrada

na análise espectral o valor da elasticidade de demanda para um determinado produto

precisa ser de -2, poderemos dizer que o modelo não é adequado. Isso porque sabemos

que as elasticidades de demanda de produtos agrícolas não são altas.

Como já mencionamos, há mais de uma combinação de valores de parâmetros que pode

gerar o mesmo ciclo. Portanto, para futuras pesquisas, vale a pena ressaltar que refutar

um dos valores dos parâmetros escolhidos não será suficiente para questionar a

adequação do modelo. Nesse caso, será necessário simular o modelo com o valor

estimado e ver se, mudando os valores de outros parâmetros, o modelo consegue gerar

o ciclo desejado.

Para futuras pesqUIsas a análise de sensibilidade do modelo perante valores dos

parâmetros poderá ser usada para direcionar esforços de estimação de parâmetros.

Conforme vimos no capítulo 8, o valor do parâmetro "Tempo para Ajuste da

Capacidade" não tem grande influência sobre o comportamento simulado enquanto o

valor para a elasticidade de demanda tem grande influência. Portanto, devemos dar

prioridade à estimação dos valores para os quais o modelo é mais sensível.
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Nesta nossa análise, iremos usar os dados que encontramos na revisão bibliográfica

sobre o tema. Os parâmetros para os quais não encontramos estimativas empíricas

iremos estimar valores "razoáveis" e procurar uma combinação de valores que produza

um ciclo com periodicidade similar à encontrada na análise espectral.

Conforme já dito, o teste de adequação do modelo envolve considerações subjetivas.

Não iremos usar nenhuma medida quantitativa, pelos motivos já explanados no capítulo

5. Aqui, o que estamos procurando é que o modelo gere um comportamento similar ao

comportamento real. Estamos usando os ciclos encontrados na análise espectral como

base de comparação. Isto é, iremos verificar se o ciclo gerado pelo modelo é igual ao

ciclo encontrado na análise espectral. Porém conforme vimos no capítulo 5 nossa

análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo. Portanto,

estaremos verificando se o ciclo gerado pelo modelo é próximo do ciclo encontrado na

análise espectral.

10.1 Simulações

No capítulo 8, quando estávamos analisando o comportamento do modelo, usamos

apenas um pulso de 50% da demanda no início do ano 10.

Na cadeia de suprimento real há uma seqüência de distúrbios, de diversas dimensões e

durações, que atingem cada relação do sistema. Não podemos simular isso, mas

podemos incluir um fator randômico na demanda para verificarmos qual o impacto que

isso terá no modelo e no comportamento dos preços.

Faremos três simulações para cada produto. Cada uma com um fator exógeno diferente

na demanda. Os fatores exógenos que usaremos são:

• Um pulso (aumento pontual) de 30% na demanda no início do ano 10

• Um ruído pink noise na demanda, que começará no inicio do ano 10 e irá até o final

da simulação (ano 100)
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• O pulso e o ruído pink noise j untos, ambos iniciando no ano 10

Com o uso apenas do pulso poderemos visualizar melhor qual a estabilidade do

sistema. Com apenas o ruído pink noise, poderemos ver qual a reação do modelo a

pequenas variações randôrnicas na demanda. Com o pulso e o ruído pink noise juntos

poderemos ver se há uma mudança significativa nos ciclos gerados pelo modelo. Se

esses fatores externos gerarem ciclos significativamente diferentes, isso será uma

indicação de que fatores exógenos têm influência sobre o tamanho do ciclo. O resultado

esperado é que esses diferentes fatores exógenos não gerem ciclos significativamente

diferentes.

Ruídos white noise são distribuídos de forma independente. Independência quer dizer

que o próximo valor da série randômica pode diferir por qualquer montante do valor

anterior. Isto é, a demanda poderia ser muito alta em um determinado instante e no

outro ser muito baixa. Para os eventos que estamos querendo simular esse pressuposto

de independência não é válido. Os sistemas reais têm inércia. Por exemplo, a

temperatura em um determinado momento não pode ser muito diferente da temperatura

um segundo antes. Analogamente todos os sistemas reais têm uma certa inércia.

Por isso escolhemos um ruído pink noise, pois esse reflete melhor os ruídos existentes

na cadeia de suprimento agrícola. Ruídos pink noise têm inércia, isto é, são processos

nos quais o próximo valor não é totaLmente independente do último valor. No Apêndice

F mostramos o ruído pink noise que usamos na simulação.

Para cada uma dessas três simulações que faremos por produto, também faremos uma

análise espectral dos preços gerados pelo modelo para identificarmos se há ciclos na

série. Essa análise espectral segue os mesmos procedimentos da análise espectral que

vimos no capítulo 9. A análise feita encontra-se no Apêndice G. Também fizemos uma

análise espectral do ruído pink noise para termos certeza de que ele não contém nenhum

ciclo que possa interferir na geração endógena de cicIos do modelo. A análise espectral
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desse ruído não identificou nenhum ciclo na série. Essa análise espectral encontra-se no

Apêndice F.

10.1.1 Demanda e Preço de Referência

No modelo precisamos determinar os valores de demanda de referência e de preço de

referência (demanda e preço de equilíbrio). Determinamos o preço de referência

calculando a média dos preços da série histórica para os últimos 60 meses (a partir de

dezembro de 2000). Para a demanda de referência usamos a demanda média do ano de

1999, calculada pelo IBGE.

Com a demanda de referência e os coeficientes de elasticidade estimados, construímos

as curvas de oferta e de demanda. No ponto de equilíbrio a curva de oferta e de

demanda se encontram, nesse ponto, a quantidade ofertada e de demanda é igual à

demanda de referência e o preço é igual ao preço de referência.

Os valores escolhidos para a demanda de referência e o preço de referência não têm

influência sobre a dinâmica do sistema, mas usando dados parecidos com os dados

reais, podemos visualizar melhor os gráficos do comportamento dos preços.

10.1.2 Estimação de Parâmetros

Alguns autores estimaram parâmetros de elasticidade da demanda e da oferta para

produtos agrícolas no Brasil. Porém, a maioria dos estudos estima parâmetros para

regiões específicas do Brasil, em especial o Nordeste. Nesses casos não usamos os

valores estimados por considerar que para os produtos em questão o Nordeste não é o

maior mercado produtor e consumidor, e como é a região mais pobre do país também

pode haver influência da baixa renda nesses valores. Por causa disso as elasticidades

estimadas são geralmente muito baixas, conforme podemos ver em seguida.
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KHAN e SOUZA (1991) estimaram as elasticidades de demanda e de oferta para a

mandioca no Nordeste. A elasticidade de oferta de curto prazo foi estimada em 0,177, a

de longo prazo em 0,27 I.

BRANDT e lKEHARA (1982) estimaram a elasticidade de demanda do Fumo em -

0,698, e foi esse valor que usamos no nosso modelo.

ROESSlNG e TOSTO (1996) estimaram a elasticidade de oferta da soja em 0,60 e

usamos esse valor no nosso modelo.

Os seguintes parâmetros tiveram os mesmos valores para todos os produtos:

Tabela 10.1 - Parâmetros Iguais para Todos os Produtos

Parâmetro Valor

Tempo de Plantio 1 ano

Vida Útil da Capacidade 20 anos

Tempo para Ajuste do Preço Esperado 0,5 ano

Tempo Mínimo para Processar Pedido O 1 ano

Tabela para Cumprir Pedido Tabela 7.4

O valor do tempo de plantio já foi explicado anteriormente. Os valores para "Vida Útil

da Capacidade", "Tempo Mínimo para Processar Pedido" e a "Tabela para Cumprir

Pedido" pressupormos serem universais para todos os produtos e não são importantes

para o comportamento do modelo.

Não há nenhuma estimativa na bibliografia revisada para o valor do "Tempo para

Ajuste do Preço Esperado". Como não tínhamos nenhuma base para estimar esse valor,

decidimos usar o mesmo valor para todos os produtos. O valor de 0,5 ano, foi escolhido

por considerarmos que no período analisado (de 1967 a 2000) houve grande inflação e,

por isso, achamos provável que os produtores dessem muito mais valor a preços mais
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recentes do que a preços mais antigos. Também queremos ressaltar que no capítulo 8

vimos que a estabilidade do sistema não é muito sensível a mudanças no valor desse

parâmetro.

Conforme já dissemos, o modelo é uma representação da cadeia de suprimento de

produtos agricolas não-perenes. Portanto, apesar de termos feito a análise espectral das

séries de preços de 11 produtos agrícolas, iremos usar o modelo para simular a cadeia

de suprimento de apenas 8 desses produtos, que são os produtos não-perenes. Esses

produtos são: Algodão, Arroz, Cana, Fumo, Mandioca, Milho, Soja e Trigo. Não

simularemos a cadeia de suprimento dos produtos: Banana, Café e Laranja.

10.1.3 Produtos

Portanto vamos agora usar o modelo para simular a cadeia de suprimento de cada

produto.

Algodão

Na análise espectral dos preços do algodão o principal ciclo encontrado foi de 40,8

meses. Com os valores para os parâmetros apresentados na Tabela 10.2, obtivemos o

comportamento simulado dos preços apresentado na Figura 10.1 .



Tabela 10.2 - Valores dos Parâmetros para o Algodão

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo 0,8 ano

Cobertura Desejada de Estoque 0,3 ano

Elasticidade de Oferta 0,45

Elasticidade de Demanda -0,5

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.3 abaixo

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela] 0.4 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,4 ano

Tabela 10.3 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 5.000
0,66 2.000
1,00 650
1,20 250
1,40 120
1,80 60
2,90 25
4,00 4

Tabela 10.4 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
25% 30%
50% 60%
75% 80%
100% 100%
120% 105%
150% 120%
170% 122%
200% 125%
1.500% 130%

215
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o tempo de maturação de capacidade é de 0,5 ano, pois depois de plantado, o algodão

leva de 100 a 130 dias para começar a produzir (EMBRAPA). O tempo de maturação

da planta não é o único que devemos levar em consideração no tempo de maturação da

capacidade. Também temos de considerar o tempo de preparar a terra para receber a

semente.

A Cobertura Desejada de Estoque é de 3,6 meses. Isto é, estamos assumindo que a

média dos estoques é de 30% do valor da produção anual. Não encontramos dados

sobre os estoques totais do algodão no Brasil. Os dados que encontramos foram

estimativas do IBGE para estoques do governo e de distribuidores. Esses dados

revelaram um estoque médio anual de 20% da produção anual. Como esse valor não

inclui todos os estoques, aumentamos o valor para 30%.

Os valores dos outros parâmetros foram estimados durante a simulação, quando

tentamos descobrir quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na

análise espectral.
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Figura 10,1 - Comportamento Preços do Algodão, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver no gráfico, quando estimulamos a cadeia de suprimento do

algodão com um pulso de 30% na demanda no ano 10, a cadeia começa a oscilar. As

oscilações são convergentes, mas o sistema leva mais de 90 anos para atingir o

equilíbrio. Na análise espectral detectamos um ciclo de 3,7 anos.

Na figura 10.1, podemos ver que mesmo com um ruído pink noise com um desvio-

padrão de apenas 5% os preços osciJam continuamente e a amplitude é grande. Isto é,

com variações randômicas na demanda o sistema não atinge o equilíbrio, fica em um

estado de constante oscilação. Na análise espectral detectamos um ciclo de 3,57 anos.

Também podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o ruído

pink noise a oscilação tende a ser continua. A análise espectral detectou ciclos de 3,7

anos nessa série.
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o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 3,4 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço do algodão.

Arroz

Na análise espectral dos preços do arroz encontramos um ciclo de 62,4 meses. Com os

valores para os parâmetros apresentados na Tabela 10.5, obtivemos um comportamento

no preço apresentado na Figura 10.2.

Tabela 10.5 - Valores dos Parâmetros para o Arroz

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo 0,7 ano

Cobertura Desejada de Estoque O 4 ano

Elasticidade de Oferta 0,4

Elasticidade de Demanda -0,4

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.6 abaixo

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela 10.7 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,4
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Tabela 10.6 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 2.300
0,66 923
1,00 300
1,20 138
1,40 78
1,80 55
2,90 32
4,00 6

Tabela 10.7 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
25% 50%
50% 75%
75% 90%
100% 100%
120% 100%
150% 100%
170% 100%
200% 100%
1.500% 100%

o tempo de maturação de capacidade é de 0,5 ano, pois depois de plantado, o arroz leva

de 105 a 130 dias para começar a produzir (EMBRAPA). O tempo de maturação da

planta não é o único que devemos levar em consideração no tempo de maturação da

capacidade. Também temos de considerar o tempo de preparar a terra para receber a

semente.

A Cobertura Desejada de Estoque é de 4,8 meses. Isto é, estamos assumindo que a

média dos estoques é de 40% do valor da produção anual. Não encontramos dados

sobre os estoques totais de arroz no Brasil. O valor de 0,4 ano foi o valor que gerou um

ciclo mais próximo do ciclo encontrado na análise espectral. Dados os valores para a

cobertura desejada de estoque, encontrados em outros produtos, o valor de 0,4 ano para

o arroz nos parece razoável.
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Os valores dos outros parâmetros foram estimados durante a simulação, quando

tentamos descobrir quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na

análise espectral.
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Figura] 0,2 - Comportamento Preços do Arroz, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver no gráfico acima exposto, quando estimulamos a cadeia de

suprimento do arroz com um pulso de 30% na demanda no ano 10, a cadeia começa a

oscilar. As oscilações são convergentes e o sistema é mais estável que o anterior,

atingindo o equilíbrio em 40 anos. Na análise espectral detectamos um ciclo de 4,76

anos.

Também podemos ver que mesmo com um ruído pink noise com um desvio-padrão de

apenas 5%, os preços oscilam continuamente e a amplitude é grande. Isto é, com
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variações randômicas na demanda o sistema não atinge o equilíbrio, fica em um estado

de constante oscilação. Na análise espectral detectamos um ciclo de 5 anos.

Na figura 10.2 podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o

ruído pink noise a oscilação tende a ser contínua. A análise espectral detectou um ciclo

de 5 anos nessa série.

o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 5,2 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço do arroz.

Cana

Na análise espectral dos preços da Cana encontramos um ciclo principal de 52 meses.

Com os valores para os parâmetros apresentados na Tabela 10.8, obtivemos um

comportamento no preço apresentado na Figura 10.3.

Tabela 10.8 - Valores dos Parâmetros da Cana

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade I ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 1 ano

Tempo para Ajuste do Consumo 0,5 ano

Cobertura Desejada de Estoque 0,3 ano

Elasticidade de Oferta 0,7

Elasticidade de Demanda -0,4

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.9 abaixo

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela 10.10 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,5
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Tabela 10.9 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 1.492
0,66 597
1,00 193,9
1,20 89
1,40 51
1,80 36
2,90 21
4,00 3,9

Tabela 10.10 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
25% 30%
50% 60%
75% 85%
100% 100%
120% 110%
150% 120%
170% 122%
200% 130%
1.500% 135%

o tempo de maturação de capacidade é maior no modelo da cana, pois o tempo de

maturação da planta também é maior. A Cobertura Desejada de Estoque é de 3,6 meses.

Isto é, estamos assumindo que a média dos estoques é de 30% do valor da produção

anual. Não encontramos dados sobre os estoques de cana no Brasil. O valor de 0,3 ano,

foi o valor que gerou um ciclo mais próximo do ciclo encontrado na análise espectral.

Os valores dos outros parâmetros foram estimados durante a simulação, quando

tentamos descobrir quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na

anál ise espectral.



Pulso

600

~

f-- 1\ I1
~~ \fv Ww

.v V v V v

450
o
t~

300

150

o
O 20 40 60 80

Ano

223

PinkNoise

100

Pulso + Pink Noise

600

450g.
ti:

300

150

O
O 20 40 60 RO 100

Ano

Figura 10.3 - Comportamento Preços do Cana, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver na figura apresentada, quando estimulamos a cadeia de

suprimento da cana com um pulso de 30% na demanda no ano ]O, a cadeia começa a

oscilar. As oscilações são convergentes e o sistema tem baixa estabilidade. Mesmo

depois de 90 anos não atinge o equilíbrio. Na análise espectral detectamos um ciclo de

4,55 anos.

Também podemos ver que mesmo com um ruido pink noise com um desvio-padrão de

apenas 5%, os preços oscilam continuamente e a amplitude é grande. Isto é, com

variações randômicas na demanda o sistema não atinge o equilfbrio, fica em um estado

de constante oscilação. Na análise espectral detectamos um ciclo de 4,35 anos.
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Na figura 10.3, podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o

ruído pink noise a oscilação tende a ser contínua. A análise espectral detectou cicIos de

4,55 anos nessa série.

o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 4,3 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço da cana.

Fumo

Na análise espectral dos preços do Fumo o maior ciclo encontrado foi de 12 meses.

Conforme já mencionamos o ciclo de um ano não nos interessa nesse estudo. O

segundo pico mais forte encontrado foi o de 45,33 meses. Com os valores para os

parâmetros apresentados na Tabela 10.11, obtivemos os comportamentos nos preços

apresentado na Figura 10.4

Tabela 10.11 - Valores dos Parâmetros do Fumo

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo 0,6 ano

Cobertura Desejada de Estoque 0,25 ano

Elasticidade de Oferta 0,6

Elasticidade de Demanda -0,70

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.12 abaixo

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela 10.13 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,4
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Tabela 10.12 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 9.760
0,30 5.856
0,60 3.904
1,00 2.440
1,30 1.400
1,60 900
2,00 550
3,00 200
4,00 48,8

Tabela 10.13 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
25% 30%
50% 80%
75% 90%
100% 100%
120% 110%
150% 120%
170% 122%
200% 130%

1.500% 135%

BRANDT e IKEHARA (1982) estimaram a elasticidade de demanda do Fumo em -

0,698, e foi esse valor que usamos no nosso modelo.

o tempo de maturação de capacidade é de 0,5 ano, pois depois de plantado, o fumo leva

de 120 a 160 dias para começar a produzir (EMBRAPA).

Os valores dos outros parâmetros foram estimados durante a simulação, quando

tentamos descobrir quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na

anál ise espectral.
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Figura 10.4 - Comportamento Preços do Fumo, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver na figura apresentada, quando estimulamos a cadeia de

suprimento do fumo com um pulso de 30% na demanda no ano 10, a cadeia começa a

oscilar. As oscilações são convergentes e o sistema entra em equilíbrio em 25 anos. Na

análise espectral detectamos um ciclo de 4,17 anos.

Também podemos ver que mesmo com o ruído pink noise os preços oscilam

continuamente. Isto é, com variações randômicas na demanda, o sistema não atinge o

equilíbrio, fica em um estado de constante oscilação. Na análise espectral detectamos

um ciclo de 4 anos.

Na figura 10.4, podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o

ruído pink noise a oscilação tende a ser contínua, muito similar ao comportamento com

apenas o ruído. A análise espectral detectou ciclos de 4 anos nessa série.
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o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 3,78 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço do fumo.

Mandioca

Na análise espectral dos preços da Mandioca encontramos um ciclo principal de 45,33

meses. Com os valores para os parâmetros apresentados na Tabela 10.14, obtivemos os

comportamentos nos preços apresentados na Figura 10.5

Tabela 10.14 - Valores dos Parâmetros da Mandioca

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade 1 ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo 0,5 ano

Cobertura Desejada de Estoque 0,25 ano

Elasticidade de Oferta 0,5

Elasticidade de Demanda -0,4

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.15 abaixo

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela 10.16 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,4
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Tabela 10.15 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 702
0,66 281
1,00 91,3
1,20 42
1,40 24
1,80 17
2,90 9,8
4,00 ,.,7-',-

Tabela 10.16 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
25% 30%
50% 60%
75% 80%
100% 100%
120% 110%
150% 120%
170% 122%
200% 130%
1.500% 135%

o tempo de maturação de capacidade é maior no modelo da mandioca, pois o tempo de

maturação da planta também é maior.

A Cobertura Desejada de Estoque é de 3 meses. Não encontramos dados sobre os

estoques de mandioca no Brasil. O valor de 0,25 ano, foi 00 valor que gerou um ciclo

mais próximo do ciclo encontrado na análise espectral. Os valores dos outros

parâmetros também foram estimados durante a simulação, quando tentamos descobrir

quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na análise espectral.
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Figura 10.5 - Comportamento Preços do Mandioca, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver na figura, quando estimulamos a cadeia de suprimento da

mandioca com um pulso de 30% na demanda no ano 10, a cadeia começa a oscilar. As

oscilações são convergentes e o sistema atinge o equilíbrio em 60 anos. Na análise

espectral detectamos um ciclo de 4,17 anos.

Também podemos ver que mesmo com o ruído pink noise os preços oscilam

continuamente e a amplitude é grande. Isto é, com variações randômicas na demanda o

sistema não atinge o equilíbrio, fica em um estado de constante oscilação. Na análise

espectral detectamos um ciclo de 4 anos na série.

Na figura podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o ruído

pink noise a oscilação tende a ser contínua. A análise espectral detectou ciclos de 4 anos

nessa série.
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o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 3,78 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço da mandioca.

Milho

Na análise espectral dos preços do Milho encontramos um ciclo principal de 62,4

meses. Com os valores para os parâmetros apresentados na Tabela 10.17, obtivemos os

comportamentos nos preços apresentados na Figura 10.6.

Tabela 10.17 - Valores dos Parâmetros do Milho

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo 0,5 ano

Cobertura Desejada de Estoque 0,4 ano

Elasticidade de Oferta 0,4

Elasticidade de Demanda -0,4

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.18 abaixo

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela 10.19 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,4
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Tabela 10.18 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 720
0,66 288
1,00 180
1,35 94,7
1,67 45,6
2,00 31,57
3,00 17,54
4,00 3,60

Tabela 10.19 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
25% 30%
50% 60%
75% 80%
100% 100%
120% 110%
150% 120%
170% 122%
200% 130%

1.500% 135%

o tempo de maturação de capacidade é de 0,5 ano, pois depois de plantado, o milho

leva de 130 a 150 dias para começar a produzir (EMBRAPA).

Os valores dos outros parâmetros foram estimados durante a simulação, quando

tentamos descobrir quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na

análise espectral.
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Figura 10.6 - Comportamento Preços do Milho, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver na figura, quando estimulamos a cadeia de suprimento do milho

com um pulso de 30% na demanda no ano 10, a cadeia começa a oscilar. As oscilações

são convergentes e o sistema atinge o equilíbrio em 30 anos. Na análise espectral

detectamos um ciclo de 5 anos.

Também podemos ver que mesmo com o ruído pink noise os preços oscilam

continuamente. Isto é, com variações randôrnicas na demanda o sistema não atinge o

equilíbrio; fica em um estado de constante oscilação. Na análise espectral detectamos

um ciclo de 5 anos.

Na figura podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o ruído

pink noise a oscilação tende a ser contínua. A análise espectral detectou ciclos de 5 anos

nessa série.



o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 5,2 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço do milho.

Soja

Na análise espectral dos preços da Soja encontramos um ciclo principal de 52 meses.

Com os valores para os parâmetros apresentados na Tabela 10.20, obtivemos os

comportamentos nos preços apresentados na figura 10.7.

Tabela 10.20 ~ Valores dos Parâmetros da Soja

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo 0,4 ano

Cobertura Desejada de Estoque 0,25 ano

Elasticidade de Oferta 06

Elasticidade de Demanda -0,4

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.21 abaixo

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela 10.22 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,3
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Tabela 10.21 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 1.200
0,33 780
0,66 480
1,00 300
1,33 210
166 150
2,00 90
3,00 48
4,00 6

Tabela 10.22 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
25% 30%
50% 60%
75% 85%
100% 100%
120% 110%
150% 120%
170% 122%
200% 130%
1.500% 140%

ROESSfNG e TOSTO (1996) estimaram a elasticidade de oferta da soja em 0,60.

o tempo de maturação de capacidade é de 0,5 ano, pois depois de plantada a soja leva

de 130 a 150 dias para começar a produzir (EMBRAPA).

Os valores dos outros parâmetros foram estimados durante a simulação, quando

tentamos descobrir quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na

análise espectral.
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Figura 10.7 - Comportamento Preços do Soja, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver na figura, quando estimulamos a cadeia de suprimento da soja

com urn pulso de 30% na demanda no ano 10, a cadeia começa a oscilar. O sistema é

altamente instável e mesmo em 90 anos está longe de atingir o equilíbrio. Na análise

espectral detectamos um ciclo de 4,76 ~U10s.

Na figura podemos ver claramente que com o ruído pink noise os preços oscilam

continuamente com um ciclo bem definido. Isto é, com variações randôrnicas na

demanda o sistema não atinge o equilíbrio, fica em um estado de constante oscilação. A

análise espectral detectou um ciclo de 4,55 anos.

Também podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o ruído

pink noise a oscilação tende a ser contínua, o comportamento é muito similar ao caso

anterior. A análise espectral detectou ciclos de 4,55 anos nessa série.
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o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 4,3 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço da soja.

Trigo

Na análise espectral dos preços do Trigo encontramos um ciclo principal de 45,33

meses. Com os valores para os parâmetros apresentados na Tabela 10.23, obtivemos os

comportamentos nos preços apresentados na figura 10.8.

Tabela 10.23 - Valores dos Parâmetros do Trigo

Parâmetros Valor

Tempo para Maturação da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste da Capacidade 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo O 6 ano

Cobertura Desejada de Estoque 0,3 ano

Elasticidade de Oferta 0,4

Elasticidade de Demanda -0,4

Curva do Efeito da CRE no Preço Vide tabela 10.24 abaixo
.-

Curva de Utilização de Capacidade Vide tabela 10.25 abaixo

Tempo para Ajuste da Utilização 0,4
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Tabela 10.24 - Curva do Efeito da Cobertura Relativa de Estoque no Preço

CRE Preço
0,00 1.615
0,66 646
1,00 210
1,20 81
1,40 39
1,80 19
2,90 8
4,00 1,3

Tabela 10.25 - Curva de Utilização de Capacidade

Proporção Entre Utilização de
Capacidade Desejada c Capacidade

Real
25% 30%
50% 70%
75% 85%
100% 100%
120% 110%
150% 120%
170% 125%
200% 130%

1.500% 135%

o tempo de maturação de capacidade é de 0,5 ano, pois depois de plantado o trigo leva

de 90 a 120 dias para começar a produzir (EMBRAPA).

A Cobertura Desejada de Estoque é de 3,6 meses. Não encontramos dados sobre os

estoques de trigo no Brasil. O valor de 0,3 ano foi o valor que gerou um ciclo mais

próximo do ciclo encontrado na análise espectral.

Os valores dos outros parâmetros foram estimados durante a simulação, quando

tentamos descobrir quais valores geravam um ciclo similar ao ciclo encontrado na

análise espectral.
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Figura 10.8- Comportamento Preços do Trigo, Pulso, Pink noise, Pulso + Pink

Conforme podemos ver na figura, quando estimulamos a cadeia de suprimento do trigo

com um pulso de 30% na demanda no ano 10, a cadeia começa a oscilar. As oscilações

são convergentes e o sistema atinge o equilíbrio em 45 anos. Na análise espectral

detectamos um ciclo de 4 anos.

Também podemos ver claramente que com o ruído pink noise os preços oscilam

continuamente com um ciclo bem definido. Isto é, com variações randômicas na

demanda o sistema não atinge o equilíbrio; fica em um estado de constante oscilação. A

análise espectral detectou um ciclo de 4 anos.

Na figura podemos ver que quando aliamos o pulso de 30% na demanda com o ruído

pink noise a oscilação tende a ser contínua, o comportamento é muito similar ao caso

anterior. A análise espectral detectou ciclos de 3,7 anos nessa série.
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o ciclo encontrado nos dados empíricos foi de 3,78 anos. Pressupondo que os valores

usados para os parâmetros são boas aproximações dos reais valores e lembrando que a

nossa análise espectral não oferece uma estimativa precisa do real tamanho do ciclo,

podemos dizer que o modelo é uma boa aproximação da estrutura da cadeia de

suprimento agrícola que gera ciclos no preço do trigo.

10.2 Análise das Simulações

O valor final da maioria dos parâmetros foi estimado de acordo com o ciclo gerado

pelo modelo. Em outras palavras, acabamos mudando o nosso procedimento e

adotamos um processo similar ao ajuste de curva. Conforme já dissemos, sabemos que

isso prejudicou a análise da nossa segunda hipótese.

Portanto, conseguimos gerar um comportamento similar ao sistema real, mas não

sabemos se os valores dos parâmetros correspondem aos reais valores. Uma revisão dos

parâmetros mostra que eles estão dentro de limites razoáveis. Por exemplo, as

elasticidades de demanda e de oferta são todas baixas, isto é inelásticas.

Conforme dissemos no começo do capítulo, nesse capítulo estamos argumentando que

há duas condições necessárias para que aceitemos um modelo como uma boa

representação de um sistema real. A primeira é que temos de concordar que as relações

que fazem parte do modelo são boas representações da verdadeira estrutura do sistema

real, e isso inclui os valores dos parâmetros do modelo. Isso porque muitos

procedimentos de ajuste de curva podem ser desenvolvidos para se encaixarem a

qualquer dado histórico. A segunda é que o modelo se comporte como o sistema real.

A segunda condição necessária foi alcançada. Os resultados das simulações mostraram

que o modelo se comportou como o sistema real. O modelo gerou ciclos nos preços de

todos os produtos próximos aos ciclos encontrados na análise espectral das séries
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históricas. A maior diferença entre o ciclo empírico e o gerado pelo modelo foi de 0.3

ano, no modelo da cadeia de suprimento do arroz. Não consideramos essa diferença

significativa.

o modelo também se comportou conforme o sistema real em outro ponto. Ele gerou

ciclos iguais mesmo com diferentes fatores exógenos influenciando a demanda. Isto é.

no modelo os ciclos também são gerados pela estrutura do sistema," não pelos fatores

exógenos.

o que o modelo também mostrou é que para gerar ciclos regulares nos preços não é

necessário ter grandes choques de demandas ou grandes choques em qualquer outra

variável do sistema. Mesmo com pequenos ruídos na demanda, fenômeno que é

encontrado na realidade, o sistema já gera endogenamente ciclos nos preços e oscila

continuamente, sem nunca alcançar o equilíbrio.

o melhor teste da adequação do modelo seria ter a estimação empírica de todos os seus

parâmetros para, então, verificar se o comportamento dos preços simulados gera o ciclo

encontrado na análise espectral. Porém, não temos esses dados para a maior parte dos

parâmetros.

Isso fez com que a primeira condição necessária não fosse atingida. Como não temos

estimativas empíricas dos valores dos parâmetros não podemos concluir se o modelo é

uma boa respresentação da cadeia de suprimento agrícola barsileira. Entretanto, como o

modelo gerou comportamentos similares ao do sistema real, também não podemos

concluir que ele não é uma boa representação do sistema real.

Portanto, não podemos concluir nem a favor nem contra o modelo. O que quer dizer

que no futuro teremos de ter mais dados empíricos para melhor analisar a validade do

modelo através de simulações.
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1J. CONCLUSÃO

Na introdução dissemos que iríamos usar nossos conhecimentos sobre cadeias de

suprimento para analisar o suposto comportamento cíclico de preços agrícolas.

M uitos estudos de cadeias de suprimento mostram ciclos na capacidade e nos estoques

das mesmas. SIMCHI-LEVI et al. (2000) mostram como a empresa alimentícia Barilla

identificou ciclos nos seus estoques causados pelas inter-relações na sua cadeia dc

suprimento. Eles também mostram como a empresa Procter & Gamble identificou

ciclos nos estoques da sua cadeia de suprimento para fraldas descartáveis. O "Efeito

Chicote" (SIMCHI-LEVI et al. (2000), LEE et al. (1997), STERMAN (2000)) é um

desses fenômenos ciclícos das cadeias de suprimento mais estudados e comprovados.

O pnmelfo a detectar essa ciclicidade em cadeias de suprimento foi FORRESTER

(1961). Ele descobriu os mecanismos genéricos que geram essa cicl icidade. Conforme

vimos no capítulo 6, qualquer sistema cujo comportamento é ditado por feedbacks

negativos com delays irá oscilar.

Um exemplo disso verifica-se quando usamos pela primeira vez um chuveiro, isto é,

quando não sabemos quanto tempo a água leva para sair da caixa d'água e chegar ao

chuveiro. Temos uma temperatura desejada, que tentamos atingir abrindo ou fechando

as torneiras de água fria e quente. Quando a água está fria, abrimos ainda mais a

torneira da água quente. Entretanto, a água que sai do chuveiro não esquenta

instantaneamente assim que abrimos ainda mais a torneira da água quente. Isto porque

leva tempo para a água quente que está na caixa d'água chegar ao chuveiro. Se não

conhecemos a estrutura do sistema podemos reagir a isso abrindo ainda mais a água

quente, isto é, nossa ação corretiva é exagerada. Esse nosso comportamento faz com

que a água acabe por esquentar mais que o desejado.
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Isso, então, gera um comportamento oposto, isto é, acabamos por fechar a água quente

mais do que o necessário, o que acaba fazendo com que a água esfrie mais que o

desejado. Podemos repetir essas reações algumas vezes, e cada vez reduzimos as

oscilações até que cheguemos à temperatura desejada.

Nesse caso o de/ay é pequeno, então as oscilações são pequenas e o sistema é

relativamente estável, isto é, atingimos rapidamente o equilíbrio, a temperatura

desejada. Porém, se o delay nessa estrutura fosse grande, algumas horas, nós teríamos

um sistema muito instável que tenderia a oscilar por muito tempo.

As cadeias de suprimento em geral têm o mesmo objetivo comum, que é atender a

demanda de mercado. Todas têm delays associados para atender a esse objetivo, elas

não podem produzir e entregar instantaneamente seus produtos.

Essa estrutura das cadeias de suprimento é similar à estrutura do chuveiro, com uma

grande diferença: os delays envolvidos são muito maiores. Em alguns casos são de

algumas semanas, em outros de alguns anos. O que quer dizer que as cadeias de

suprimento devem ser menos estáveis e oscilar muito mais.

Porém, nas cadeias de suprimento nas quais esses fenômeno foram identificados, o

comportamento cíclico não tem efeito direto sobre os preços. Isso porque nesses

mercados os preços não são livremente estabelecidos pela interação entre as forças de

demanda e a oferta. Nesses mercados as empresas têm um certo controle sobre os

preços. Nessas condições os ciclos na capacidade produtiva, na produção e nos estoques

afetam os custos e a competividade das empresas e da cadeia de suprimento como um

todo, mas não causam mudanças concomitantes nos preços.

Entretanto, em mercados mais competitivos, nos quais as forças de demanda c a oferta

determinam livremente os preços, esses ciclos nos estoques de uma cadeia de

suprimento podem causar ciclos nos preços. Isto é, a própria estrutura da cadeia pode
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ser responsável pela geração de ciclos nos preços. Esse foi o raciocínio que serviu de

pano de fundo deste nosso estudo. Se a estrutura de LImacadeia de suprimento pode

causar ciclos em tantas variáveis do sistema, achamos plausível supor que também pode

causar ciclos nos preços.

I 1.1 Modelo Cobweb Dinâmico

Construímos um modelo baseado nos nossos pressupostos sobre as estruturas da cadeia

de suprimento agrícola nacional. A partir desse conjunto de pressupostos sobre as

relações entre variáveis da cadeia de suprimento deduzimos logicamente (via

simulação) qual o comportamento do sistema.

Essa análise mostrou que podemos ter ciclos nos preços quando as seguintes condições

existem:

1. O consumo é uma função decrescente do preço;

2. A produção é uma função do preço futuro esperado peJos produtores quando

eles iniciaram a produção;

3. Existe uma defasagem entre o início da produção e a disponibilidade do produto

agrícola;

4. Os produtores podem usar qualquer função do preço corrente e dos preços

históricos para formar suas expectativas sobre preços futuros;

5. O preço é determinado pela interação entre produtores e consumidores. Quando

o estoque do produto aumenta acima do nível desejado o preço do produto cai,

aumentando o consumo e reduzindo a produção, e vice-versa;

6. A resposta dos produtores e consumidores a mudanças nos preços não

acontecem instantaneamente. Há delays significativos nessas duas reações.

A conclusão a que chegamos foi a de que a estrutura da cadeia de suprimento agrícola

só não gera ciclos endógenos nos preços quando há baixa elasticidade de oferta

(próxima de zero) e alta elasticidade de demanda (maior ou igual a 1). Como produtos
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agrícolas, em geral, têm baixa elasticidade de demanda, nosso modelo prevê que haja

oscilações nas cadeias de suprimento agrícolas.

] 1.2 Primeira Hipótese

A partir disso passamos a analisar a primeira hipótese:

• Existem ciclos nos preços dos produtos agrícolas no Brasil

Para verificar esta hipótese fizemos uma análise espectral de séries históricas de preços

agrícolas no Brasil. Para o período estudado nós rejeitamos a hipótese nula de que não

existem ciclos nos preços dos produtos agrícolas. Encontramos ciclos nos preços para

todos os produtos analisados.

1sso já traz evidência de que o mercado agrícola está em constante desequilíbrio.

Pressupondo que os fatores exógenos, como secas, são comuns a muitos produtos

agrícolas, se esses fatores exógenos fossem os causadores dos ciclos, deveríamos ter

encontrado ciclos iguais para muitos produtos. Porém, encontramos ciclos diferentes

para todos os produtos.

o estudo de MUNDLAK & HUANG (1996) também oferece evidência disso. Eles

fizeram uma análise espectral dos preços da arroba do Boi nos EUA, na Argentina e no

Uruguai e encontraram ciclos de mesma periodicidade. Podemos pressupor que os

fatores exógenos nesses países são bem diferentes, logo, não podemos dizer que fatores

exógenos causam os ciclos nos preços.

Outro fator importante a considerar é que os ciclos são regulares, isto é, eles não

mostram uma tendência ao equilíbrio. Se fatores exógenos fossem a causa principal

desses ciclos eles deveriam mostrar alguma tendência ao equilíbrio.
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11.3 Segunda Hipótese

Na verificação da primeira hipótese constatamos que há ciclos nos preços de produtos

agrícolas. Nessa análise não fizemos nenhuma alusão às causas desses ciclos. Portanto,

a constatação de que há ciclos nos preços não valida a teoria cobweb dinâmica.

Para tanto passamos a analisar a segunda hipótese:

• O modelo cobweb dinâmico é uma boa representação da cadeia de suprimento

agrícola brasileira.

A evidência de uma relação causal é derivada juntando a análise do modelo aqui

proposto, que vimos nos capítulos 7 e 8, com a análise da primeira hipótese.

Primeiramente, desenvolvemos hipóteses de relações causais e usando o modelo

verificaremos se esse pode exibir, em certas condições, ciclos nos preços. Depois

verificamos se há ciclos nos preços de alguns produtos brasileiros. Em seguida,

procuramos evidências sobre a relação conjecturada, isto é, compararemos os ciclos

previstos pelo modelo e os ciclos encontrados na análise espectral. Se houver evidência

empírica, então, isso dará suporte às relações causais conjecturadas.

Conforme já dissemos, não podemos validar um modelo. Toda verificação de um

modelo está sujeita à subjetividade. No nosso caso, para termos uma boa evidência de

que o modelo é uma boa representação da cadeia de suprimento agrícola teríamos de

atender a duas condições necessárias.

A primeira é que temos de concordar que as relações que fazem parte do modelo são

boas representações da verdadeira estrutura do sistema real e isso inclui os valores dos

parâmetros do modelo. Isso porque muitos procedimentos de ajuste de curva podem ser

desenvolvidos para se encaixarem a qualquer dado histórico.
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A segunda é que o modelo se comporte como o sistema real, isto é, que o modelo gere

os mesmos ciclos encontrados na análise das séries históricas dos preços.

Mesmo aSSl111,não poderíamos ter certeza de que as causas conjecturadas estavam

corretas. Mesmo nessa situação dependemos da nossa aceitação (uma medida subjetiva)

de que as relações causais conjecturadas fazem sentido.

A segunda condição necessária foi alcançada. Os resultados das simulações mostraram

que o modelo se comportou como o sistema real.

o que o modelo também mostrou é que para gerar ciclos regulares nos preços não é

necessário ter grandes choques de demandas ou grandes choques em qualquer outra

variável do sistema. Mesmo com pequenos ruídos na demanda, fenômeno que é

encontrado na realidade, o sistema já gera endogenamente ciclos nos preços e osci la

continuamente, sem nunca alcançar o equilíbrio.

Porém, a análise da segunda hipótese foi inviabilizada pela falta de dados empíricos

para os parâmetros dos modelos para cada produto. Isto é, a primeira condição

necessária não foi atingida. Como não temos estimativas empíricas dos valores dos

parâmetros, não podemos concluir se o modelo é uma boa representação da cadeia de

suprimento agrícola brasileira. Entretanto, como o modelo gerou comportamentos

similares ao do sistema real, também não podemos concluir que ele não é uma boa

representação do sistema real.

Portanto, não podemos concluir nem a favor nem contra o modelo. Como o modelo não

foi refutado, acreditamos que ele é um bom ponto de partida para futuras pesquisas.



247

11.4 Sugestão para Pesquisas Futuras

No futuro, um estudo de caso pode ser feito com apenas um produto. A escolha do

produto pode ser feita de acordo com os dados disponíveis sobre os parâmetros

importantes do modelo. No caso de parâmetros para os quais não há estimativas

empíricas seria necessário desenvolvê-las.

Apesar de não podermos ter concluído mais favoravelemente em favor do modelo,

podemos tentar testar a teoria de outras formas. Podemos buscar efeitos preditos da

mesma. Conforme vimos, a teoria diz que mercados com produtos homogêneos, isto é

mercados nos quais os consumidores são indiferentes entre os produtos de várias

empresas, e em que os delays relacionados a reações de oferta e demanda são altos,

devem ter ciclos nos seus preços.

Portanto, podemos testar a teoria fazendo uma análise espectral dos preços de produtos

cujos mercados se encaixam nessa definição. Outras pesquisas podem ser feitas em

outros mercados com essas caracteristicas, como o mercado de imóveis comerciais. Se

ciclos nos preços não forem encontrados nesses mercados a teoria terá de ser revista.

Outras formas de se tentar validar o modelo é procurando outras variáveis, além do

preço, cujo comportamento é previsto pelo modelo. O modelo prevê que os estoques e

as capacidades produtivas do sistema também oscilam em ciclos regulares. Futuras

pesquisas podem identificar se há ciclos nas séries históricas dessas variáveis em

determinadas cadeias de suprimento. Se ciclos forem encontrados, eles podem ser

comparados aos ciclos previstos pelo modelo.

Também podemos comparar a relação entre os ciclos de produção e preços. Segundo o

modelo, essas variáveis oscilam fora de fase. Isto é, quando a produção atinge um nível

máximo e começa a cair, o preço atingiu o seu nível mínimo e começa a aumentar. Isso

porque os produtores aumentam a sua capacidade produtiva quando o preço está alto

mas esse aumento da capacidade só vai gerar mais produção depois de um considerável
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período de tempo. Quando essa produção atingir o mercado o preço irá cair e os

produtores começarão a diminuir a sua capacidade produtiva, que depois de algum

tempo irá causar uma queda na produção, que então causará um aumento nos preços. E

assim por diante. Portanto, produção e preços oscilam fora de fase, o comportamento de

um é o espelho do outro.

11.5 Aplicações dos Resultados Obtidos na Teoria Econômica

No capítulo 3 vimos que, segundo a teoria econômica tradicional, o equilíbrio de

mercado é encontrado na interação entre as forças de demanda e oferta. A teoria

econômica afirma que essa condição de equilíbrio só acontecerá quando o mercado for

competitivo. Para que um mercado tenha competição pura ele tem de ter as seguintes

propriedades:

1. as empresas são independentes e maximizadoras de lucro, e os consumidores

são maximizadores de utilidade com gostos independentes;

2. há vários vendedores (empresas) e compradores (consumidores), e ninguém tem

uma fatia de mercado grande o suficiente para que suas decisões afetem os

preço de mercado;

3. o produto é homogêneo e por isso os consumidores são indiferentes entre os

produtos de várias empresas;

4. os fatores de produção são de livre trânsito na econorrua, e por isso não há

barreiras para empresas que queiram entrar ou deixar o mercado;

Porém, segundo a nossa análise é necessário incluir mais uma condição necessária, a de

que os produtores e consumidores têm de poder e querer reagir instantaneamente às

informações disponíveis, isto é, tem de haver um ajuste instantâneo nas quantidades.

Como mostrou a análise do nosso modelo, mesmo em um mercado com competição

pura, como o mercado agrícola, não teremos uma boa alocação dos recursos se a

demanda ou a oferta não se ajustarem rapidamente.
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A identificação de ciclos nos preços de todas os produtos agrícolas analisados contradiz

a teoria econômica tradicional. A citação a seguir demonstra quanto esse fenômeno é

encarado com ceticismo:

"Despite our original scepticism and the fact that the presence of cyc1es of any strict

periodicity in economic data has now largely been discredited, the new analysis does

indicate quite strongly that the data contain important cyclical components of a

remarkably stable kind over the three and a half centuries." (GRANGER & HUGHES,

1971, p. 413).

Também é interessante notar que os autores tenham mencionado que a presença de

ciclos em dados econômicos tenha sido invalidada, apesar da nossa análise

bibliográfica, descrita anteriormente, revelar que há vários estudos empíricos que

identificaram componentes periódicos em séries de preços de vários produtos

agropecuários.

Observamos que essa atitude dos autores é compartilhada pela grande maiona dos

economistas. Na maior parte da literatura sobre eficiência de mercado não há qualquer

menção desses trabalhos. Parece-nos que o pressuposto geral aceito pela corrente

econômica predominante está de acordo com a atitude inicial de Granger e Hughes, isto

é, não há ciclos nos preços de nenhum produto.

Consideramos este estudo urna contribuição importante para essa discussão. Até o

momento muitos pesquisadores ainda negam a existência de ciclos nos preços de

produtos agrícolas. Acreditamos que este estudo possa ajudar a mudar o foco da

discussão. A grande questão é tentar achar a causa dos ciclos existentes.

A economia tradicional tem como pressuposto que os mercados são eficientes

alocadores de recursos. A existência de ciclos nos preços é uma evidência de que a

alocação de recursos não está sendo eficiente.
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"Classical economic theory rests upon the assumption that price and production, if

disturbed from their equilibrium, tend to gravitate back toward that normal.i.The

equilibrium concept lies in the heart of classic theory. If prices and production do not

converge rapidly to an equilibrium, then each industry may recurringly attract to it more

labor and investment than it can use to advantage, and rnay leave that labor and

investment only partly utilized rnuch of the time." (EZEKIEL, 1938, p. 278).

Para a economia tradicional não pode haver ciclos regulares nos preços, pOIS

especuladores poderiam ganhar dinheiro com isso, e dessa forma eliminariam os ciclos.

Entretanto, o fato de encontrannos ciclos regulares nos preços de produtos agrícolas

não quer dizer que podemos prever quando haverá uma mudança nos preços, isto é,

quando os preços atingirão seus picos máximos e seus pontos mínimos. O que sabemos

é que há ciclos nos preços, mas mesmo sabendo a periodicidade, não conseguimos

saber o ponto no tempo em que os preços mudarão de tendência.

Isso porque, apesar de termos encontrado ciclos regulares nas séries históricas de

preços, elas também têm fatores exógenos, que podem cortar um ciclo pela metade e

começar outro ciclo. Isto é, a geração endógena dos ciclos também é afetada por outros

distúrbios. Para exemplificar isso vamos ver a série histórica e a série filtrada dos

preços do Arroz, na Figura 11.1.
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Figura 11_1- Preço e Preço Filtrado do Arroz, Janeiro de 1967 a Dezembro de 2000

Conforme a nossa análise espectral, a série filtrada tem um ciclo de aproximadamente 62

meses, Mas se olharmos a série veremos que o ciclo nos preços não é totalmente

previsível. O ciclo explica apenas parte da variação total da série. Portanto, mesmo

sabendo da existência e da periodicidade do ciclo, a especulação é extremamente

arriscada, se é que é possíveL

Mas mesmo que haja oportunidades de especulação para que possamos aproveitar-nos

delas, é necessário aceitar que há ciclos nos preços. Como a maioria não acredita nisso

não pode tentar especular.

Outro argumento de alguns pesquisadores é que com o tempo os produtores

aprenderiam o que está acontecendo no mercado e com isso ajustariam as suas práticas

para eliminar as oscilações. Esse argumento parte do pressuposto de que não há ciclos

nos preços e segundo a nossa análise esse pressuposto está errado.

Então, precisamos entender por que os produtores não conseguem aprender. Muitos

produtores têm conhecimento de que os preços dos produtos agrícolas têm ciclos.
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Porém, não conhecem a estrutura que causa esses ciclos, nem sabem se eles são

regulares ou quais as suas periodicidades.

Para que possamos aprender, precisamos conseguir relacionar a causa com o efeito.

Porém, quando há um atraso considerável entre a causa e o efeito, nosso aprendizado

fica prejudicado.

Voltando ao exemplo do chuveiro imaginemos o que aconteceria se o delay de tempo

entre a ação de abrir a torneira da água quente e o resultado de ter mais água quente no

chuveiro fosse muito grande. Vamos supor que o delay fosse de uma hora. Será que

conseguiríamos identificar a relação causal? E se o delay fosse de uma semana?

Parece absurdo pensar nisso, mas a maior parte dos sistemas sociais complexos com os

quais lidamos têm delays muito maiores que uma semana. O debate sobre aquecimento

global ilustra bem isso. As dinâmicas desse sistema são muito mais lentas, e o tempo

requerido para aprender como o sistema funciona pode ser bem maior que o tempo

médio de vida de um ser humano. Assim sendo as relações de causa e efeito não são

bem entendidas, e isso cria ambigüidades e incertezas. As condições que possibilitam

um aprendizado rápido e eficaz não estão presentes aqui. Esse mesmo fenômeno pode

estar impedindo o aprendizado dos produtores e gerando ciclos nos preços de produtos

agrícolas.

Não só os produtores individuais não aprendem com a experiência porque o delay é

muito longo, como também tendem a não considerar a reação dos outros produtores.

"The individual firm tends to view itself as small relative to the market and treats the

environment as exogenous, thereby ignoring all feedbacks from prices to supply and

demando The individual firm may not know or give sufficient weight to the supply lines

of all firms in the industry or the total capacity of all plants under construction. Firms

tend to continue to invest and expand as long as profits are high today, even after the
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supply line of new capacity under construction is more than sufficient to cause a glut

and destroy profitability. Each investor takes market conditions as exogenous, ignoring

the reactions of others. When all investors react similarly to current profit opportunities

the result is overshoot and instability. ' (STERMAN, 2000, p. 697).

Fazendo um paralelo com a analogia do chuveiro, é como se várias pessoas estivessem

abrindo a água quente ao mesmo tempo, sem saber e levar em consideração ° quanto

cada uma está contribuindo para o total geral.

Os produtores agrícolas não só, muitas vezes não têm conhecimento sobre a estrutura

complexa do sistema que envolve delays consideráveis que tomam o aprendizado muito

difícil, como também, mesmo se conhecerem a estrutura do sistema, não têm

informação suficiente sobre a resposta agregada da oferta (a soma das respostas de

todos os produtores) para poderem tomar uma boa decisão.

Mas acreditamos que o principal argumento que comprova como é difícil aprender

nesse tipo de sistema é que mesmo os pesquisadores da área não conseguem chegar a

um consenso. Isto é, mesmo entre pessoas que dedicam boa parte do seu tempo a tentar

entender o comportamento do mercado, não há um consenso em relação à existência de

ciclos nos preços, nem tampouco entre os que aceitam a existência de ciclos nos preços

há um consenso sobre quais as causas desses ciclos.

Se nem nós, pesquisadores, conseguimos entender o mercado com todas as nossas

técnicas sofisticadas de análise, como é que podemos esperar que os produtores façam

isso?
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11.5.1 Racionalidade e Adaptive Expectations

Um dos pontos em que essas diferenças entre modelos econômicos e o nosso modelo

aparecem mais claramente é no tratamento dado à forma como os agentes econômicos

formam expectativas e tomam decisões.

Nos modelos econômicos tradicionais o pressuposto é o de que os agentes econômicos

são racionais. Isto é, eles conhecem a estrutura do sistema e tomam decisões levando

em conta todas as informações disponíveis.

"What the hypothesis argues 1S that on average and after a period of time, cconornic

agents will learn from past experience what the process is. ' (LANE & SOPHlSTER, p.

4).

Porém, acreditamos que para termos modelos realísticos é necessário que tenhamos

pressupostos realísticos sobre como nós formamos expectativas e tomamos decisões. O

pressuposto usado neste estudo foi o de bounded rationality, a frase a seguir, resume o

pressuposto central dessa abordagem:

"The capacity ofthe human mind for formulating and solving cornplex problcms is very

small compared with the size of the problern whose solution is required for objectively

rational behavior in the real world or even for reasonable approximation to such

objective rationality." (SIMON, 1957, p. 198).

Esse pressuposto é amplamente apoiado por estudos empíricos, conforme vimos no

capítulo 6. Para modelar a forma como construímos as nossas expectativas de preço,

baseamo-nos nos estudos psicológicos sobre o tema. Nossa premissa aqui é que quem

melhor entende sobre como as pessoas [orrnam suas expectativas são os pesquisadores

que estudam essas formações de expectativas. A frase abaixo resume esse argumento:
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"The soothing vision that behavioral decision making can be accommodated in

economics without the need for economists to study psychology is illusory."

(STERMAN, 1996, p. 255).

Porém, ainda há um argumento muito usado a favor da racionalidade dos agentes

econômicos que foi primeiro proposto por Milton Friedman (1953). Ele argumenta que

teorias não devem ser avaliadas com base na validade dos seus pressupostos, mas sim,

com base na acurácia das suas previsões. Ele dá o exemplo de um bom jogador de

bilhar, que não conhece as leis da física, mas age como se conhecesse essas leis.

Entretanto, no contexto aqui analisado a teoria econômica tradicional não passa pelo

teste de Friedman pois prediz que não deve haver ciclos regulares nos preços. Se

usássemos esse teste para avaliar uma teoria, o nosso modelo cobweb dinâmico seria

validado pois prevê que há ciclos nos preços de produtos agrícolas. Mas, conforme

vimos, acreditamos que para vaIidar qualquer modelo precisamos de duas condições

necessárias:

1. Os pressupostos têm de ser realísticos, já que vários modelos podem ser

ajustados a qualquer série histórica; e

2. A segunda é que o modelo se comporte como o sistema real.

11.6 Reduzindo as Instabilidades na Cadeia de Suprimento Agrícola

O entendimento das causas da instabilidade nos preços de produtos agrÍColas pode nos

ajudar a tentar reduzir essas instabilidades. Se acreditarmos que as causas para essa

instabilidade são fatores exógenos então não teremos muita oportunidade para reduzi-

las, já que ainda não sabemos como controlar o clima e outros distúrbios exógenos que

atingem a cadeia de suprimento agrícola.
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Porém, se acreditarmos que as causas são endógenas, então, teremos mais

oportunidades para tentar reduzir as instabilidades. Se a estrutura do sistema causa a

instabilidade, então, podemos tentar mudar parte dela. Precisamos saber quais os pontos

de alavancagem na estrutura do sistema, isto é, quais os pontos que oferecem melhores

oportunidades para reduzirmos a instabilidade.

Geralmente, tenta-se estabilizar os preços agrícolas com a criação de estoques

reguladores. O objetivo desse estoque é criar um grande participante de mercado que

age de maneira contrária ao ciclo. Porém, esses estoques ainda não mostraram ser

eficazes. Isso porque eles são muito pequenos e quando a pressão de oferta ou de

demanda é muito forte e muito prolongada, os governos desistem de colocar mais

dinheiro para defender os preços. Obviamente que aqui a periodicidade do ciclo nos

preços é de extrema importância. Quanto maior forem os ciclos mais recursos têm de

ser alocados para esses mecanismos reguladores. Os governos não têm se mostrado

disposto a arcar com esses custos.

Também precisamos ressaltar que, conforme vimos no capítulo 8, maiores estoques

diminuem a instabilidade do sistema, mas esse não é um ponto de grande alavancagem.

Isto é, aumentos nos estoques têm uma pequena influência na estabilidade. Logo, para

aumentarmos em muito a estabilidade precisaríamos de enormes aumentos de estoques.

Políticas de preço mínimo também já foram utilizadas. Aqui há um problema similar ao

dos estoques de segurança. Quando há grande oferta do produto, que foi incentivada

pelo preço mínimo, o sistema precisa ter muito dinheiro para bancar a diferença entre o

preço de mercado e o preço mínimo. Muitos governos não querem, nem têm condições

financeiras de fazer isso. Outro problema é definir qual o preço mínimo; se o valor

escolhido for inferior ao preço de equilíbrio as oscilações não serão eliminadas.
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A análise de sensibilidade do modelo a valores dos parâmetros, que fizemos no capítulo

8, identificou prováveis pontos de alavancagem. Isso pode nos ajudar a entender que

políticas podem diminuir a instabilidade dos mercados agrícolas.

No geral pudemos identificar duas políticas que podem ajudar a reduzir a instabilidade

nos preços de produtos agrícolas:

1. Aumentar a elasticidade de demanda dos produtos;

2. Mudar a forma como os produtores tomam a decisão de aumentar/diminuir a sua

capacidade produtiva.

Essas mudanças são difíceis de se implementar. Aumentar a elasticidade de demanda de

um produto é um processo demorado. Para fazer isso precisamos encontrar melhores

substitutos para o produto, e muitas vezes isso envolve mudanças de hábitos da

população.

A segunda política pode ser ainda mais difícil. Os produtores precisam estar cientes de

que suas ações no agregado acabam causando uma oferta muito grande que irá causar

uma queda nos preços. Precisamos criar mecanismos para ajudá-los a perceber quando

está havendo grandes aumentos ou diminuições na capacidade produtiva de um

determinado produto. Dessa forma podem evitar investir em um produto, e assim. evitar

o excesso do mesmo, o que acarretaria uma grande instabilidade nos preços.

Esse ponto também remete ao que não deveríamos fazer. Algumas políticas podem

aumentar a instabilidade dos preços agrícolas. Por exemplo, uma política que oferece

créditos agrícolas para aumento de capacidade de produção de um determinado produto

cuja oferta já está acima da oferta de equilíbrio. Nas decisões de crédito agrícola

deveria haver uma análise sobre a capacidade produtiva disponível no mercado e a

capacidade produtiva que está maturando. Isso também vale para produtos que estão

com preços baixos. A reação agregada dos produtores é de redução da área plantada,

porém, a redução geralmente é maior que a necessária, o que acarreta em aumento



258

futuro dos preços. Aqui, algum incentivo para que os agricultores não reduzam mais

que o necessário a área plantada pode ajudar a diminuir a instabilidade.

Para termos uma boa administração de uma cadeia de suprimento precisamos ter

conhecimento e controle sobre a capacidade produtiva e sobre os estoques. Se não

soubermos qual a capacidade disponível e quais os estoques não poderemos atender à

demanda com eficiência. Para cadeias de suprimento com poucos participantes é mais

fácil atingir esses objetivos. Muitos softwares já existem para interligar várias empresas

pertecentes à mesma cadeia de suprimento.

Porém, em cadeias de suprimento como a agrícola, obter essas informações não é fácil.

São milhares de pequenos produtores espalhados geograficamente e tomando decisões

isoladamente. Isto é, não há conhecimento sobre qual a capacidade produtiva

disponível, nem há um planejamento de qual deve ser a capacidade produtiva futura de

toda a cadeia. Isso, por si só, já representa um enorme obstáculo para reduzir a

instabilidade na agricultura.

o obstáculo também pode ser visto como uma oportunidade. Com melhores

informações sobre a capacidade agregada disponível e planejada, podemos ajudar os

agricultores a tomar melhores decisões.

11.7 Considerações Finais
No início deste estudo dissemos que a nossa premissa era a de que se cadeias de

suprimento apresentam ciclos nos estoques, então, em certas condições também podem

apresentar ciclos nos preços. Apesar de não termos conseguidos melhores dados para

validar o modelo aqui proposto, como detectamos ciclos nos preços de produtos

agrícolas, podemos dizer que nossa premissa inicial foi confirmada.
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Cadeias de suprimento com ciclos na capacidade de produção na produção e nos

estoques são mais comuns, como mostram os vários estudos sobre o assunto.

Acreditamos que cadeias de suprimento que apresentam ciclos nos preços são um

subconjunto das cadeias de suprimento que apresentam ciclos nos estoques. Esse

fenômeno acontece apenas em cadeias de suprimento nas quais os preços são

determinados principalmente pelos estoques, como é o caso de muitas commodities.

Assim, podemos usar os conhecimentos já existentes em administração de cadeias de

suprimento para tentarmos reduzir a variabilidade dos preços agrícolas.

Esperamos que este estudo seja uma contribuição importante na discussão sobre as

oscilações existentes nos mercados agrícolas. Achamos que com a constatação

generalizada de que há ciclos nos preços dos produtos agrícolas a discussão possa

mudar de foco. Em lugar de focarmos a existência ou não dos ciclos, deveríamos estar

focando a busca das causas desses ciclos. O presente estudo busca essas causas, e

esperamos que tenhamos dado um passo numa direção promissora.
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APÊNDV'E A - ANÁLISE ESPECTRAL

Análise espectral é um método usado para detectar periodicidades em séries temporais.

Essa análise é feita para descrever como a variação em uma série temporal pode ser

explicada por componentes cíclicos.

o propósito básico dessa análise é de representar a variância de uma série temporal em

função de seus componentes cíclicos. O fundamento básico é de que qualquer série

temporal estacionária pode ser decomposta como uma sorna de funções senoidais

individuais.

Para isso usa-se uma operação matemática chamada Transformada de Fourier para

correlacionar um determinado sinal com cada um dos componentes senoidais. Com isso

ela estima a porcentagem da variância na série temporal que é explicada por cada

período.

A ferramenta que usaremos é chamada de periodograma. Ela decompõe uma série

temporal em um número de componentes, cada um associado a um período (função

senoidal) de comprimento específico. O periodograma nos informa se há ciclos na série

temporal e qual o tamanho desses ciclos.

Em uma série randômica, na qual todos os componentes são independentes uns dos

outros, a contribuição de cada período para a variância da série é igual. Isto é, a série

não contém um componentes periódico.

Portanto, a hipótese nula em uma análise espectral é que a série temporal não tem

ciclos, isto é, iremos detectar a mesma quantidade de variância para cada um dos

componentes periódicos.
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o número de funções senoidais usado é igual à metade do número de observações na

série (quando esse número de pontos for par). No nosso caso nossas séries têm 408

pontos ou 312 pontos, portanto, teremos periodograrnas com 204 ou 156 componentes

periódicos.

Isso se dá porque a Transformada de Fourier é operada em freqüências negativas e

positivas, centradas em zero. As freqüências negativas são redundantes, elas são uma

imagem espelhada das freqüências positivas, portanto, não as usamos.

Para que a média não interfira nos resultados, retiramos a média da série. O maior

componente periódico que podemos detectar em uma série também é chamado de

primeira harmônica. Todos os outros componentes periódicos serão sub múltiplos dessa

harmônica. Por exemplo, nas nossas séries com 408 observações, o maior componente

periódico que podemos detectar é um ciclo de 408 meses.

Já o menor componente periódico que podemos detectar em uma série temporal está

relacionado à freqüência de amostragem, de acordo com o sample theorem

(BLOOMFIELD, 2000). Segundo esse teorema das amostragens, o menor componente

periódico que podemos detectar nas nossas séries temporais é igual a duas vezes o

intervalo de amostragem. Como nosso intervalo de amostragem é mensal, o menor

componente periódico que podemos detectar é de 2 meses.

Portanto, o nosso eixo de componentes periódicos começa em 408 meses e vai até 2

meses. Ou, nas séries de 312 observações, começa em 312 meses e vai até 2 meses.

Entre esses números, os outros componentes periódicos são determinados, dividindo-se

o maior componente periódico por 2, 3, 4, e assim por diante, até N/2. Sendo que N é o

número de pontos na série. Logo, para as séries com 408 observações, o maior

componente periódico é 408 meses, o próximo componente periódico é 204, depois,

136, 102, etc. até chegarmos ao menor componente que é de 2 meses.
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Como podemos ver, todos os componentes periódicos são múltiplos do maior

componente periódico. Por isso, chamamos o maior componente periódico de primeira

harmônica.

Se a série temporal contém um componente periódico que não está incluído nos

componentes periódicos do periodograma, a variância dessa freqüência omitida irá

influenciar a variância detectada de outros componentes periódicos. Por isso, devemos

tomar cuidado em não interpretar o periodograma muito literalmente. Uma grande

proporção da variância relacionada com um componente periódico sugere que pode

haver um ciclo com aproximadamente esse tamanho nos dados. Análises de

periodograma não oferecem uma estimativa precisa do verdadeiro tamanho do ciclo.

No nosso caso isso não é um problema, pois estamos procurando verificar se há ciclos

nos preços, e se picos existirem, queremos saber qual o valor aproximado dos mesmos.

Também calculamos o periodograma modificado, usando uma janela do tipo Hamming.

Esse cálculo nos ajuda na melhor estimação das variâncias relacionadas aos

componentes periódicos.

Se a hipótese nula fosse correta, deveríamos ver aproximadamente os mesmos valores

de potência espectral (variância) em todo o periodograma. Por outro lado, se um

componente periódico explica uma grande parcela da variação na série, ele terá uma

parcela maior da variância que o esperado.

Utilizamos o teste de Fisher para verificar se os ciclos com maior proporção da

variância são estatisticamente significativos. Nesse teste calculamos a estatística g que

é a proporção da variância total que é relacionada aos componentes periódicos do

periodograma. Para encontrarmos o g precisamos apenas dividir a potência espectral

(estimativa de intensidade) relacionada a um componente periódico pela potência

espectral total. O valor crítico para essa estatística depende apenas de N (o tamanho da
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série) e de a (o risco de erro do Tipo 1). No presente estudo usaremos um a igual a

0,001, isto é, nosso nível de significância é de 99,9%.

Para esse nível de significância e para N = 408 meses os valores críticos" de g para os

cinco maiores picos são: 0,05845; 0,03978; 0,03272; 0,02872; 0,02603.

o teste de Fisher indica o valor de g para que o componente com a maior variância

possa ser considerado um pico significativo. Se esse componente é considerado

significativo (se g é maior que o valor critico na tabela), então, também podemos testar

o segundo pico, e assim por diante.

Se alguma série analisada tiver piCOS que são considerados estatisticamente

significativos, poderemos concluir, para o produto em questão, que há ciclos nos preços

no período estudado. Isto é iremos refutar a hipótese nula de que não há ciclos nos

preços.

4 Na tabela usada não há N = 408, por isso usamos os valores críticos relacionados a N = 41 O.
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APÊNDICE B - PROGRAMAÇÃO MATLAB

Para filtrarmos todas as séries de preços e para fazermos a análise espectral usamos o

software Mailab, versão 12. A seguir temos todas as programações usadas.

B. 1:- Programação para Filtrar Dados

[N,W]=cheb 1ord(O.025,0.02,5,45); %(80 a 100 meses)

[B,A ]=chebyl (N,1 ,W,'high');

load preco.txt

precos=preco(:, I:end-l);

for i=I :16,

dados _fi Itrados(: ,i)=fi ltfi It(B,A,precos( :,i));

end

B.2 - Programação para Calcular Periodogramas em 3 dimensões

matri z=dados _fi) trados;

produtos={'Algodao' 'Amendoim' 'Arroz' 'Banana' 'Cacau' , '"

'Cafe' 'Cana' 'Feijao' 'Fumo' 'Laranja' 'Mamona" ...

'Mandioca' 'Milho' 'Soja' 'Tomate' 'Trigo'};

inc=1 :8: 153;

for i=l: 16,
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coluna=matriz( :,i);

for j=I :length(inc),

temp_ matrix( :,j)=coluna(inc(j):255+inc(j»;

ifi==l,

segmen tos(j,:)= [inc(j) inc(j)+ 255] ;

temp Jabel=spri ntf('%d-%d' ,segmentos(j, I),segmentos(j,2»;

s{j}=tempJabel;

end

[temp _spectmm(: ,j),f]=periodogram(temp _matrix( :,j),[] ,408,[]);

end

the_matrix( :,:,i)=temp _spectmm;

end

f=f(2:end);

lhe_matrix=the _matrix(2:end,:,:);

[m,n,d]=size(the _matrix);

y=l:n;

[X,Y]=meshgrid(l./f,y);

for i=I: 16;

temp=the_matrix(: :,i);

pcoJor(X, Y,temp')

shading('interp'); colorbar

xlabel('periodo (meses)'); ylabel('segmentos')

axis([O 100 Omax(y)])

view( -10,60)
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zlabelr'power')

title(sprintf('%s', produtos{l ,i}))

figure

end

B.3 - Programação Periodogramas e Periodogramas Modificados

for i=I :16,

dados _ fil trados( :,i)=filtfi It(B,A,precos( :,i));

end

produtos={'Algodao' 'Amendoim' 'Arroz' 'Banana' 'Cacau' , ...

'Cafe' 'Cana' 'Feijao' 'Fumo' 'Laranja' 'Mamona', ...

'Mandioca' 'Milho' 'Soja' Tomate' 'Trigo'};

for i=1:16,

[Pxx( :,i),F]=periodogram( dados fi ltrados( :,i),[] 408,[]);

[Pxx(:, i),F]=periodogram( dados _fiJtrados(:,i),Hann( 408),408,[]);

end

print('-djpeg',sprintf('Periodograma %s',produtos{ l,i}))

end
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8.4 - Programação Periodogramas dos Preços Simulados

[tempo.prece ]=textread('teste.dat', '%n%n' ,'headerlines' ,2);

sem_ media=preco-mean(preco);

[Pxx,F]=periodogram(sem_ media,[],800 8);

save tabelateste F Pxx -ASCll -Tabs



290

APÊNDICE C - FILTRO

Conforme podemos verificar na Figura C.I, há uma tendência na série dos preços do

trigo. Todas as séries aqui estudadas têm alguma tendência similar a essa. Em muitos

casos os preços começaram a subir de 1967 até meados dos anos 70 e então começou

um declínio geral nos preços dos produtos agrícolas que continua até o momento.

Preco Trigo (por kg)
1.6 r----,----,.----.-----,-----,-----,----.---,-----,

1.4

04

0.2

OL-~L-~-~-~-~-~-~-~-~
O 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Mes

Figura C.l - Preço do Trigo

Essa tendência é causada por fatores macro econômicos que não nos interessam nesse

estudo. Para que essa tendência não interfira na análise espectral (estamos interessados

em ciclos menores que esse) filtramos os preços usando um filtro passa-alta, tipo

chebyshev, com freqüência de corte igual a 1/100 meses. Na Figura C.2 podemos ver a

frequency response desse filtro.
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Figura C.2 - Frequency Response do Filtro

o filtro é usado para eliminar detemÚllados componentes periódicos na série original. A

frequency response de um fiJtro ilustra como o filtro irá alterar o espectro de uma série.

Conforme podemos ver na Figura C.2, o filtro usado elimina as freqüências baixas, isto

é, os períodos longos.

A Figura C.3 mostra como o filtro eliminou essa tendência na série do trigo.
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Figura C.3 - Série de Preços do Trigo e Série Filtrada de Preços do Trigo

Quando não se faz essa filtragem a tendência curvilínea verificada na série temporal

distorce a divisão da variância no periodograma de tal forma que ciclos maiores irão

aparecer e terão uma grande parcela da variância indevidanlente alocada a eles. Para

podermos detectar os ciclos que nos interessam neste estudo é necessário remover essas

tendências dos dados antes de fazer o periodograma.

Cem meses foi escolhido como ciclo de corte no filtro, pois os ciclos que procuramos

são menores que cem meses e porque as séries têm 408 observações (meses) e,

portanto, não podemos esperar identificar com segurança ciclos muito grandes. O

melhor é ter uma série que contenha pelo menos 5 vezes o ciclo que se pretende

identificar.
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APÊNDICE D - INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Os modelos de Dinâmica de Sistemas usam a integração numérica para fazer

simulações. Modelos da OS são modelos de equações diferenciais simultâneas. Essas

equações são, em geral, não-lineares, portanto não há soluções analíticas. Portanto, o

comportamento do modelo tem de ser calculado numericamente.

Vamos usar um modelo simples para exemplificar o procedimento.

Expectativa de Vida

(
Taxa de Natalidade

Figura B.I - População de Coelhos

Temos apenas um estoque, que é o estoque de coelhos no sistema. Esse estoque é

diminuído pelos óbitos e é aumentado pelos nascimentos.

Os óbitos são determinados pela expectativa de vida e pelo estoque de coelhos. Os

nascimentos são determinados pela taxa de natalidade multiplicada pelo número de

coelhos. Para manter o exemplo simples iremos supor que tanto a expecvtativa ele vida

quanto a taxa de natalidade são constantes.
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As equações para o modelo são:

Coelhos = INTEGRAL(Nascimentos - Óbitos, 200.000 coelhos)

o estoque inicial é de 200.000 coelhos.

Nascimentos = Coelhos x Taxa de Natalidade

Taxa de Natalidade = 25% ao ano

Óbitos = Coelhos I Expectativa de Vida

Expectativa de Vida = 10 anos

Com esses dados podemos calcular o comportamento do modelo. Começamos em to

com o valor inicial de todos os estoques. Conforme já dissemos, no nosso modelo

temos apenas um estoque; o número de coelhos. O valor inicial desse estoque é de

200.000.

Depois de verificado o valor inicial de todos os estoques, calculamos os valores dos

fluxos do modelo. No nosso modelo temos dois fluxos; nascimentos e óbitos.

Nascimentos é igual a taxa de natalidade multiplicada pelo número de coelhos.

Portanto, multiplicamos 25% por 200.000 e temos 50.000.

Óbitos é igual a número de coelhos dividido pela expectativa de vida. Portanto

dividimos 200.000 por 10 e temos 20.000.
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Isto é, no instante t o a taxa instantânea de nascimento é de 50.000 coelhos e a taxa

instantânea de óbitos é de 20.000 coelhos. Logo, a taxa líquida instantânea é de 30.000

coelhos.

] á calculamos todos os estoques e todos os fluxos para t o e, conseqüentemente, estamos

prontos para iniciar o processo de calcular os valores para o próximo Instante no Tempo

(lT); to + IT.

Nesse procedimento assumimos que as taxas se mantêm constantes no Intervalo de

Tempo. Desde que esse TT de tempo seja pequeno o erro no cálculo final será muito

pequeno. Vamos pressupor que o JT é de 0,20 ano. Isto quer dizer que entre to e o

próximo momento 10.000 coelhos nascem (50.000 coelhos x 0,20). Durante esse

mesmo intervalo, 4.000 coelhos morrem (20.000 x 0,20). Portanto, o número de

coelhos aumenta em 6.000 e a nova população de coelhos é de 206.000 em t = 0,20.

Com o novo valor da população de coelhos novamente calculamos os fluxos. A taxa de

nascimentos será de 51.500 coelhos. A taxa de óbitos será de 20.600 coelhos. Agora

podemos avançar a nossa simulação por mais um IT, iremos para 0,40 ano.

Nesse momento, teremos 10.300 coelhos nascidos (51.500 x 0,20) e 4.120 óbitos

(20.600 x 0,20). Agora o número de coelhos aumenta em 6.180. Portanto, no momento

0,40 o número de coelhos é de 212.180.

E assim, momento a momento, o software vai fazendo todos esses cálculos. Sempre

primeiro calculando o valor dos estoques usando as taxas do momento anterior, e então

calculando as novas taxas com os novos valores dos estoques.
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APÊNDICE E - PERlODOGRAMAS

No capítulo 9 vimos um resumo dos periodogramas para as séries analisadas. Nesse

apêndice temos os periodogramas e periodogramas modificados completos.

Tabela E.I - Periodograma e Periodograma Modificado do Algodão

Período 9
(meses)
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.00%
81.60 0.00%
68.00 0.32%
58.29 0.32%
51.00 4.97%
45.33 10.07%
40.80 18.54%
37.09 5.56%
34.00 0.51%
31.38 8.63%
29.14 8.36%
27.20 4.09%
25.50 0.05%
24.00 1.74%
22.67 4.94%
21.47 5.52%
20.40 1.82%
19.43 0.05%
18.55 0.06%
17.74 2.19%
17.00 5.35%
16.32 2.30%
15.69 0.84%
15.11 2.20%
14.57 1.16%
14.07 0.03%
13.60 0.05%
13.16 0.34%
12.75 0.34%
12.36 0.14%
12.00 0.41%
11.66 0.76%
11.33 1.31%
11.03 1.11%
10.74 0.50%

Período 9
(meses)
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.00%
81.60 0.04%
68.00 0.24%
5829 1.05%
51.00 5.48%

45.33 12.88%
40.80 15.62%
37.09 5.55%
34.00 0.98%
31.38 5.12%
29.14 7.52%
27.20 3.75%

25.50 0.37%
24.00 1.86%
22.67 5.73%
21.47 5.99%
20.40 2.27%
19.43 0.18%
18.55 0.21%

17.74 2.30%
17.00 4.74%
16.32 3.24%
15.69 1.38%
15.11 1.98%
14.57 1.28%
14.07 0.19%
13.60 0.12%
13.16 0.26%

12.75 0.27%
12.36 0.30%
12.00 0.54%
11.66 1.07%
11.33 1.34%
11.03 1.05%
10.74 0.34%



10.46 0.66%
10.20 0.28%
9.95 0.06%
9.71 0.17%
9.49 0.19%
9.27 0.04%
9.07 0.04%
8.87 0.35%
8.68 0.19%
8.50 0.04%
8.33 0.00%
8.16 0.16%
8.00 0.02%_. ~-
7.85 0.02%
7.70 0.05%
7.56 0.02%
7.42 0.07%
7.29 0.07%
7.16 0.01%
7.03 0.05%
6.92 0.05%
6.80 0.01%
6.69 0.07%
6.58 0.10%
6.48 0.02%
637 0.01%,-
128 0.04%

--
6.18 0.08%
6.09 0.11%
6.00 0.70%

,
591 0.13%
583 0.06%
575 003%r--- .
:>.67 0.01%
5.59 0.03%
5.51 0.01%
5.44 0.00%
5.37 0.01%
5.30 0.05%
5.23 0.01%
5.16 0.00%
5.10 0.02%
5.04 0.01%
4.98 0.11%
4.92 0.04%
4.86 0.02%
4.80 0.09%
4.74 0.07%
4.69 0.08%
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10.46 0.37%
10.20 0.31%
9.95 0.06%
9.71 0.19%
9.49 0.18%
9.27 0.07%
9.07 0.07%
8.87 0.28%
8.68 0.22%
8.50 0.05%
8.33 0.01%
8.16 0.07%
8.00 0.03%
7.85 0.01%
7.70 0.03%
7.56 0.05%
7.42 0.05%
7.29 0.02%
7.16 0.00%
7.03 0.05%
6.92 0.05%
6.80 0.04%
6.69 0.08%
6.58 0.08%
6.48 0.01%
6.37 0.01%
6.28 0.05%
6.18 0.08%
6.09 0.24%
6.00 0.49%
5.91 0.20%
5.83 0.03%
5.75 0.03%
5.67 0.00%
5.59 0.01%
5.51 0.02%
5.44 0.00%
5.37 0.02%
5.30 0.04%
5.23 0.02%
5.16 0.00%
5.10 0.01%
5.04 0.02%
4.98 0.07%
4.92 0.04%
4.86 0.02%
4.80 0.08%
4.74 0.10%
4.69 0.06%
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4.64 0.00%
458 0.01%
4.53 0.00%
4.48 0.02%
4.43 0.00%
4.39 0.08%
4.34 0.04%
4.29 0.00%
4.25 0.01%
4.21 0.01%
4.16 0.02%
4.12 0.02%
4.08 0.00%
4.04 0.02%
4.00 0.01%
3.96 0.00%
3.92 0.02%
3.89 0.00%
3.85 0.04%
3.81 0.02%
3.78 0.01%
3.74 0.00%
3.71 0.02%
3.68 0.00%
3.64 0.01%
3.61 0.02%
3.58 002%
3.55 0.00%
3.52 0.02%
3.49 0.03%
3.46 0.00%
3.43 0.01%
3.40 0.01%
3.37 0.00%
3.34 0.01%
3.32 0.00%
3.29 0.01%
3.26 0.03%
3.24 0.02%
3.21 0.03%
3.19 0.01%
3.16 0.00%
3.14 0.02%
3.11 0.01%
3.09 0.01%
3.07 0.01%
3.04 0.01%
3.02 0.00%
3.00 0.00%

4.64 0.00%
4.58 0.00%
4.53 0.00%
4.48 0.01%
4.43 0.01%
4.39 0.05%
4.34 0.03%
4.29 0.00%
4.25 0.00%
4.21 0.01%
4.16 0.02%
4.12 0.01%
4.08 0.00%
4.04 0.01%
4.00 0.01%
3.96 0.00%
3.92 0.01%
3.89 0.00%
3.85 0.02%
3.81 0.01%
3.78 0.00%
3.74 0.01%
3.71 0.01%
3.68 0.00%
3.64 0.01%
3.61 0.02%
3.58 0.01%
3.55 0.01%
3.52 0.02%
3.49 0.02%--

3.46 0.01%
3.43 0.01%
3.40 0.00%
3.37 0.00%
3.34 0.00%
3.32 0.00%
3.29 0.01%
3.26 0.02%
3.24 0.03%
3.21 0.03%
3.19 0.01%
3.16 0.01%
3.14 0.01%
3.11 0.01%
3.09 0.01%
3.07 0.02%
3.04 0.01%
3.02 0.00%
3.00 0.00%
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2.98 0.01%
2.96 0.00%
2.94 0.00%
2.91 0.00%
2.89 0.00%
2.87 0.00%
2.85 0.00%
2.83 0.00%
2.81 0.01%
2.79 0.00%
2.78 0.01%
2.76 0.01%
2.74 0.00%
2.72 0.00%
2.70 0.00%
2.68 0.00%
2.67 0.01%
2.65 0.01%
263 0.01%
2.62 0.01%
2.60 0.00%
2.58 0.00%
2.57 0.01%
2.55 0.01%
2.53 0.00%
2.52 0.00%
2.50 0.00%
2.49 0.01%
2.47 0.00%
2.46 0.02%
2.44 0.01%
2.43 0.01%
2.41 0.00%
2.40 0.00%
2.39 0.01%
2.37 0.00%
2.36 0.00%
2.34 0.00%
2.33 0.01%
2.32 0.00%
2.31 0.00%
2.29 0.00%
2.28 0.00%
2.27 0.00%
2.25 0.01%
2.24 0.01%
2.23 0.00%
2.22 0.00%
2.21 0.00%

2.98 0.00%
2.96 0.00%
2.94 0.00%
2.91 0.00%
2.89 0.00%
2.87 0.00%
2.85 0.00%
2.83 0.00%
2.81 0.00%
2.79 0.00%
2.78 0.01%
2.76 0.01%
2.74 0.00%
2.72 0.00%
2.70 0.00%
268 0.00%
2.67 0.00%
2.65 0.00%
2.63 0.01%
2.62 0.01%
2.60 0.00%
2.58 0.00%
2.57 0.01%
2.55 0.01%
2.53 0.01%
2.52 0.00%
2.50 0.00%
2.49 0.00%
2.47 0.00%
2.46 0.01%
2.44 0.01%
2.43 0.01%
2.41 0.00%
2.40 0.00%
2.39 0.00%
2.37 0.00%
2.36 0.00%
2.34 0.00%
2.33 0.01%
2.32 0.00%
2.31 0.00%
2.29 0.00%~
2.28 0.00%
2.27 0.00%
2.25 0.01%
2.24 0.00%
2.23 0.00%
2.22 0.00%
2.21 0.00%
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2.19 0.00%
2.18 0.00%
2.17 0.00%
2.16 0.00%
2.15 0.00%
2.14 0.00%
2.12 0.00%
2.11 0.01%
2.10 0.01%
2.09 0.00%
·2.08 0.00%
2.07 0.00%

~
2.06 0.00%
2.05 0.00%
2.04 0.01%
2.03 0.00%
2.02 0.01%
2.01 0.00%
2.00 0.00%

2.19 0.00%
2.18 0.00%
2.17 0.00%
2.16 0.00%
2.15 0.00%
2.14 0.00%
2.12 0.00%
2.11 0.00%
2.10 0.01%
2.09 0.01%
2.08 0.00%
2.07 0.00%
2.06 0.00%
2.05 0.00%
2.04 000%
2.03 0.00%
2.02 0.00%
2.01 0.00%
2.00 0.00%

Tabela E.2 - Periodograma e Periodograma Modificado do Arroz

Período 9
312.00 0.16%
156.00 0.26%
104.00 0.75%
78.00 10.49%
62.40 22.96%
52.00 0.24%
44.57 7.32%
39.00 5.22%
34.67 3.87%
31.20 9.42%
28.36 0.70%
26.00 4.22%
24.00 0.35%
22.29 2.29%
20.80 1.59%
19.50 2.12%
18.35 3.11%
17.33 0.13%
16.42 1.43%
15.60 1.31%
14.86 0.12%
14.18 0.64%
13.57 0.27%
13.00 0.05%
12.48 0.97%
12.00 9.76%

Período 9
312.00 0.00%
156.00 0.01%
104.00 0.81%
78.00 9.69%
62.40 15.39%
52.00 4.00%
44.57 3.29%
39.00 5.19%
34.67 11.33%
31.20 9.96%
28.36 5.20%
26.00 2.98%
24.00 0.05%
22.29 2.13%
20.80 1.99%
19.50 0.89%
18.35 2.17%
17.33 1.56%
16.42 0.46%
15.60 0.57%
14.86 0.68%
14.18 0.56%
13.57 0.26%
13.00 0.15%
12.48 2.04%
12.00 6.41%
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11.56 0.41%
11.14 0.98%
10.76 1.07%
10.40 0.46%
10.06 0.71%
9.75 0.27%
9.45 1.02%
9.18 0.40%

8.91 0.15%
8.67 0.11%
8.43 0.43%
8.21 0.16%
8.00 0.01%
7.80 0.02%
7.61 0.12%
7.43 0.44%
7.26 0.10%
709 022%
6.93 0.32%
6.78 0.06%
6.64 0.00%
6.50 0.12%
6.37 0.13%
6.24 0.13%
6.12 0.03%
6.00 0.13%
5.89 0.04%
5.78 0.05%
5.67 0.02%
5.57 0.01%
5.47 0.07%
5.38 0.03%
5.29 011%
5.20 0.15%
5.11 0.01%
5.03 0.06%
4.95 0.00%
4.87 0.02%
4.80 0.17%
4.73 0.09%
4.66 0.01%
4.59 0.03%
4.52 0.01%
4.46 0.03%
4.39 0.14%
4.33 0.02%
4.27 0.05%
4.22 0.03%
4.16 0.01%

11.56 1.49%
11.14 1.02%
10.76 1.13%
10.40 0.65%
10.06 0.87%
9.75 0.80%
9.45 0.74%
9.18 0.38%
8.91 0.14%
8.67 0.10%
8.43 0.34%
8.21 0.21%
8.00 0.01%
7.80 0.02%
7.61 0.19%
7.43 0.28%
7.26 0.03%
709 0.23%
6.93 0.42%
6.78 0.17%
6.64 0.00%
6.50 0.07%
6.37 0.10%
6.24 0.11%
6.12 0.00%
6.00 0.03%
5.89 0.00%
5.78 0.02%
5.67 0.03%
5.57 0.02%
5.47 0.05%
5.38 0.00%
5.29 0.10%
5.20 0.18%
5.11 0.07%
5.03 0.04%
4.95 0.00%
4.87 0.05%
4.80 0.19%
4.73 0.17%
4.66 0.06%
4.59 0.03%
4.52 0.01%
4.46 0.06%
4.39 0.13%
4.33 0.08%
4.27 0.06%
4.22 0.03%
4.16 0.00%
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4.11 0.03%
4.05 0.01%
4.00 0.01%
3.95 0.02%
3.90 0.03%
3.85 0.07%
3.80 0.00%
3.76 0.01%
3.71 0.00%
3.67 0.03%
3.63 0.02%
3.59 0.00%
3.55 0.03%
3.51 0.03%
3.47 0.02%
3.43 0.03%
3.39 0.05%
3.35 0.03%
3.32 0.03%
3.28 0.01%
3.25 0.01%
3.22 0.01%
3.18 0.00%
3.15 0.01%
3.12 0.01%
3.09 0.00%
3.06 0.01%
3.03 0.02%
3.00 0.03%
2.97 0.01%
2.94 0.00%
2.92 0.01%
2.89 0.02%
2.86 0.01%
2.84 0.01%
2.81 0.00%
2.79 0.01%
2.76 0.00%
2.74 0.00%
2.71 0.01%
2.69 0.01%
2.67 0.01%
2.64 0.00%
2.62 0.02%
2.60 0.01%
2.58 0.02%
2.56 0.01%
2.54 0.01%
2.52 0.01%

4.11 0.01%
4.05 0.00%
4.00 0.00%
3.95 0.02%
3.90 0.06%
3.85 0.06%
3.80 0.02%
3.76 0.01%
3.71 0.01%
3.67 0.03%
3.63 0.03%·
3.59 0.01%
3.55 0.03%
3.51 0.02%
3.47 0.02%
3.43 0.07%
3.39 0.09%
3.35 0.08%
3.32 0.04%
3.28 0.00%
3.25 0.01%
3.22 0.01%
3.18 0.00%
3.15 0.01%
3.12 0.01%
3.09 0.00%
3.06 0.01%
3.03 0.04%
3.00 0.05%
2.97 0.02%
2.94 0.01%
2.92 0.01%
2.89 0.02%
2.86 0.02%
2.84 0.01%
2.81 0.01%
2.79 0.00%
2.76 0.00%
2.74 0.00%
2.71 0.00%
2.69 0.00%
2.67 0.02%
2.64 0.01%
2.62 0.02%
2.60 0.00%
2.58 0.00%
2.56 0.00%
2.54 0.01%
2.52 0.01%



303

2.50 0.00%
2.48 0.03%
2.46 0.01%
2.44 0.02%
2.42 0.02%
2.40 0.02%
2.38 0.01%
2.36 0.02%
2.35 0.01%
2.33 0.02%
2.31 0.01%
2.29 0.00%
2.28 000%

I 2.26 0.01%
2.24 0.01%
2.23 0.00%
2.21 0.00%
2.20 0.01%
2.18 0.01%
2.17 0.00%
2.15 0.01%
2.14 0.00%
2.12 0.01%
2.11 0.00%
2.09 0.01%
2.08 0.00%
2.07 0.00%
2.05 0.02%
2.04 0.00%
2.03 0.00%
2.01 0.01%
2.00 0.00%

2.50 0.00%
2.48 0.02%
2.46 0.00%
2.44 0.01%
2.42 0.04%
2.40 0.03%
2.38 0.03%
2.36 0.01%
2.35 0.01%
2.33 0.03%
2.31 0.02%
2.29 0.01%
2.28 0.01%
2.26 0.01%
2.24 0.01%
2.23 0.00%
2.21 0.00%
2.20 0.01%
2.18 0.00%
2.17 0.00%
2.15 0.01%
2.14 0.00%
2.12 0.01%
2.11 0.00%
2.09 0.00%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.05 0.02%
2.04 0.00%
2.03 0.00%
2.01 0.01%
2.00 0.01%

Tabela E.3 - Periodograma e Periodograma Modificado da Banana

Período 9
312.00 0.02%
156.00 0.04%
104.00 0.08%
78.00 0.45%
62.40 6.24%
52.00 12.84%
44.57 7.55%
39.00 1.45%
34.67 4.06%
31.20 3.95%
28.36 3.15%
26.00 8.21%
24.00 6.42%

Período 9
312.00 0.00%
156.00 0.00%
104.00 0.06%
78.00 0.94%
62.40 5.31%
52.00 10.12%
44.57 5.66%
39.00 1.52%
34.67 3.67%
31.20 3.59%
28.36 5.29%
26.00 8.29%
24.00 5.41%
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22.29 0.23%
20.80 0.94%
19.50 0.22%
18.35 2.61%
17.33 4.68%
16.42 3.29%
15.60 2.74%
14.86 4.39%
14.18 3.10%
13.57 2.42%

13.00 0.16%
12.48 3.02%
12.00 3.43%
11.56 4.65%
11.14 1.06%
10.76 0.34%
10.40 0.37%
10.06 0.27%
9.75 0.04%
9.45 0.11%
9.18 0.36%
8.91 0.43%
8.67 0.73%
8.43 1.19%
8.21 0.24%
8.00 0.43%
7.80 0.00%
7.61 0.05%
7.43 0.19%
7.26 0.53%
7.09 0.16%
6.93 0.02%
6.78 0.02%
6.64 0.09%
6.50 0.02%
6.37 0.05%
6.24 0.01%
6.12 003%
6.00 0.27%
5.89 0.37%
5.78 0.09%
5.67 0.06%
5.57 0.13%
5.47 0.08%
5.38 0.02%
5.29 0.06%
5.20 0.01%
5.11 0.02%
5.03 0.01%

22.29 0.46%
20.80 0.37%
19.50 0.28%
18.35 2.20%
17.33 5.24%
1642 4.95%
15.60 4.82%
14.86 5.18%
14.18 4.43%
13.57 2.51%
13.00 1.09%
12.48 1.90%
12.00 3.43%
11.56 4.08%
11.14 1.90%
10.76 0.47%
10.40 0.22%
10.06 0.08%
9.75 0.03%
9.45 0.11%
9.18 0.33%
8.91 0.54%
8.67 1.02%
8.43 1.10%
8.21 0.40%
8.00 0.17%
7.80 0.09%
7.61 0.06%
7.43 0.18%
7.26 0.30%
7.09 0.13%
6.93 0.02%
6.78 0.01%
6.64 0.04%
6.50 0.02%
6.37 0.02%
6.24 0.01%
6.12 0.04%
6.00 0.25%
5.89 0.34%
5.78 0.09%
5.67 0.03%
5.57 0.06%
5.47 0.02%
5.38 0.04%
5.29 0.04%
5.20 0.02%
5.11 0.01%
5.03 0.01%
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4.95 0.01%
4.87 0.02%
4.80 0.01%
4.73 0.02%
4.66 0.04%
4.59 0.03%
4.52 0.02%
4.46 0.05%
4.39 0.01%
4.33 0.01%
4.27 0.03%
4.22 0.08%
4.16 0.00%
4.11 0.01%
4.05 0.02%
4.00 0.04%
3.95 0.01%
3.90 0.02%
3.85 0.06%
3.80 0.02%
3.76 0.01%
3.71 0.02%
3.67 0.04%
3.63 0.03%
3.59 0.02%
3.55 0.01%
3.51 0.01%
3.47 0.01%
3.43 0.01%
3.39 0.00%
3.35 0.02%
3.32 0.01%
3.28 0.05%
3.25 0.00%
3.22 0.04%
3.18 0.01%
3.15 0.02%
3.12 0.01%
3.09 0.03%
3.06 0.00%
3.03 0.00%
3.00 0.04%
297 0.04%
2.94 0.01%
2.92 0.01%
2.89 0.01%
286 0.07%
2.84 0.00%
2.81 0.04%

4.95 0.00%
4.87 0.01%
4.80 0.01%
4.73 0.02%
4.66 0.04%
4.59 0.02%
4.52 0.00%
4.46 0.01%
4.39 0.00%
4.33 0.01%
4.27 0.05%
4.22 0.04%
4.16 0.01%
4.11 0.01%
4.05 0.00%
4.00 0.01%
3.95 0.02%
3.90 0.01%
3.85 0.01%
3.80 0.01%
3.76 0.00%
3.71 0.01%
3.67 0.01%
3.63 0.01%
3.59 0.00%
3.55 0.00%
3.51 0.00%
3.47 0.00%
3.43 0.00%
3.39 0.01%
3.35 0.01%
3.32 0.02%
3.28 0.03%
3.25 0.02%
3.22 0.03%
3.18 0.01%
3.15 0.01%
3.12 0.00%
3.09 0.00%
3.06 0.00%
3.03 0.00%
3.00 0.02%
2.97 0.02%
2.94 0.01%
2.92 0.00%
2.89 0.00%
2.86 0.02%
2.84 0.00%
2.81 0.01%
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2.79 0.01%
2.76 0.02%
2.74 0.02%
2.71 0.08%
2.69 0.00%
2.67 0.04%
2.64 0.03%
2.62 0.00%
2.60 0.00%
2.58 0.01%
2.56 0.02%
2.54 0.06%
2.52 0.04%

I 2.50 0.01%
2.48 0.01%
2.46 0.00%
2.44 0.00%
2.42 0.00%
2.40 0.01%
2.38 0.00%
2.36 0.01%
2.35 0.02%
2.33 0.03%
2.31 0.00%
2.29 0.01%
2.28 0.02%
2.26 0.02%
224 0.00%
2.23 0.00%
2.21 003%
2.20 0.02%
2.18 0.00%
2.17 0.00%
2.15 0.04%
2.14 0.01%
2.12 0.01%
2.11 0.02%
2.09 0.00%
2.08 0.02%
2.07 0.01%
2.05 0.03%
2.04 0.02%
2.03 0.02%
2.01 0.00%
2.00 002%

2.79 0.00%
2.76 0.01%
2.74 0.01%
2.71 0.02%
2.69 0.03%
2.67 0.01%
2.64 0.01%
262 0.00%
2.60 0.00%
2.58 0.01%
2.56 0.03%
2.54 0.03%
2.52 0.01%
2.50 0.00%
2.48 0.01%
2.46 0.00%
2.44 0.00%
2.42 0.00%
2.40 0.00%
2.38 0.01%
2.36 0.01%
2.35 0.03%
2.33 0.02%
2.31 0.01%
2.29 0.01%
2.28 0.02%
2.26 0.01%
2.24 0.00%
2.23 0.00%
2.21 0.00%
2.20 0.00%
2.18 0.00%
2.17 0.00%
2.15 0.01%
2.14 0.00%
2.12 0.00%
2.11 0.01%
2.09 0.00%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.05 0.03%
2.04 0.03%
203 0.02%
2.01 0.01%
2.00 0.01%
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Tabela E.4 - Periodograrna e Periodograma Modificado do Café

Período 9
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.01%
81.60 0.08%
68.00 1.32%
58.29 13.24%
51.00 1816%
45.33 2.51%

I 40.80 8.32%
37.09 15.49%
34.00 4.84%
31.38 1.86%
29.14 2.17%
2720 342%
25.50 1.31%
24.00 1.99%
22.67 2.45%
21.47 1.18%
20.40 0.29%
19.43 0.96%
18.55 1.41%
17.74 1.27%
17.00 0.61%
16.32 1.07%
15.69 0.76%
15.11 0.12%
14.57 0.11%

I-

14.07 0.52%
13.60 0.32%
13.16 0.91%
12.75 0.29%
12.36 0.10%
12.00 0.99%
11.66 0.66%
11.33 0.48%
11.03 0.09%
10.74 021%
10.46 1.21%
10.20 0.25%
9.95 0.41%
9.71 1.31%
9.49 1.34%
9.27 0.10%
9.07 0.56%
8.87 1.03%
8.68 0.64%

Período 9
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.01%
81.60 0.19%
68.00 3.09%
58.29 13.79%
51.00 16.14%
45.33 3.58%
40.80 7.11%
37.09 13.53%
34.00 6.01%
31.38 1.68%
29.14 3.11%
27.20 2.91%
25.50 1.73%
24.00 2.40%
22.67 2.65%
21.47 1.53%
20.40 0.44%
19.43 0.76%
18.55 1.63%
17.74 1.46%
17.00 0.72%
16.32 0.80%
15.69 0.81%
15.11 0.12%
14.57 0.07%
14.07 0.28%
13.60 0.39%
13.16 0.72%
12.75 0.28%
12.36 0.15%
12.00 0.82%
11.66 0.89%
11.33 0.34%
11.03 0.07%
10.74 0.40%
10.46 0.81%
10.20 0.27%
9.95 0.49%
9.71 1.32%
9.49 1.17%
9.27 0.13%
9.07 0.43%
8.87 0.94%
8.68 0.63%
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8.50 0.06%
8.33 0.22%
8.16 0.34%
8.00 0.29%
7.85 0.05%
7.70 0.15%
7.56 0.14%
7.42 0.04%
7.29 0.00%
7.16 0.06%
7.03 0:07%
6.92 0.10%
6.80 0.02%
6.69 0.12%
6.58 0.06%
6.48 0.02%
6.37 0.03%
6.28 0.10%
6.18 0.06%
6.09 0.04%
6.00 0.03%
5.91 0.02%
5.83 0.04%
5.75 0.01%
5.67 0.00%
5.59 0.03%
5.51 0.01%
5.44 0.02%
5.37 0.00%
5.30 0.03%
5.23 0.10%
5.16 0.08%
5.10 0.01%
5.04 0.09%
4.98 0.04%
4.92 0.00%
4.86 0.03%
4.80 0.05%
4.74 0.01%
4.69 0.03%
4.64 0.01%
4.58 0.05%
4.53 0.05%
4.48 0.01%
4.43 0.02%
4.39 0.03%
4.34 0.01%
4.29 0.00%
4.25 0.02%

8.50 0.13%
8.33 0.20%
8.16 0.40%

800 0.26%
7.85 0.08%
7.70 0.15%
7.56 0.15%
7.42 0.04%
7.29 0.00%
7.16 0.04%
7.03 0.08%
6.92 0.05%
6.80 0.01%
6.69 0.09%
6.58 . 0.07%
6.48 0.01%
6.37 0.02%
6.28 0.07%
6.18 0.04%
6.09 002%
6.00 0.01%
5.91 0.01%
5.83 0.03%
5.75 0.02%
5.67 0.01%
5.59 0.02%
5.51 0.01%
5.44 0.00%
5.37 0.00%
5.30 0.03%
5.23 0.09%
5.16 0.07%
5.10 0.00%
5.04 0.04%
4.98 0.04%
4.92 0.00%
4.86 0.03%
4.80 0.03%
4.74 0.01%
4.69 0.01%
4.64 0.01%
4.58 0.04%
4.53 0.03%
4.48 0.00%
4.43 0.01%
4.39 0.02%
4.34 0.01%
4.29 0.00%
4.25 0.01%



4.21 0.01%
4.16 0.01%
4.12 0.00%
4.08 0.01%
4.04 0.02%
4.00 0.01%
3.96 0.00%
3.92 0.03%
3.89 0.03%
3.85 0.00%
3.81 0.01%
3.78 0.04%
3.74 0.03%
3.71 0.01%
3.68 0.00%
3.64 0.03%
3.61 0.02%
3.58 0.00%
3.55 0.01%
3.52 0.02%
3.49 0.01%
3.46 0.01%
3.43 0.00%
3.40 0.01%
3.37 0.01%
3.34 0.00%
3.32 0.01%
3.29 0.02%
3.26 0.01%
3.24 001%
3.21 0.01%
3.19 0.01%
3.16 0.00%
3.14 0.01%
3.11 0.01%
3.09 0.01%
3.07 0.00%
3.04 0.01%
3.02 0.01%
3.00 0.00%
2.98 0.00%
2.96 0.00%
2.94 0.01%
2.91 0.01%
2.89 0.00%
2.87 0.00%
2.85 0.00%
2.83 0.00%
2.81 0.01%
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4.21 0.01%
4.16 0.00%
4.12 0.00%
4.08 0.01%
4.04 0.02%
4.00 0.01%
3.96 0.00%
3.92 0.02%
3.89 0.02%
3.85 0.00%
3.81 0.00%
3.78 0.02%
3.74 0.03%
3.71 0.01%
3.68 0.00%
3.64 0.02%
3.61 0.01%
3.58 0.00%
3.55 0.01%
3.52 0.02%
3.49 0.01%
3.46 0.00%
3.43 0.00%
3.40 0.01%
3.37 0.01%
3.34 0.00%
3.32 0.00%
3.29 0.01%
3.26 0.00%
3.24 0.00%
3.21 0.01%
3.19 0.01%
3.16 0.00%
3.14 0.01%
3.11 0.01%
3.09 0.01%
3.07 0.00%
3.04 0.01%
3.02 0.01%
3.00 0.00%
2.98 0.00%
2.96 0.00%
2.94 0.01%
2.91 0.00%
2.89 0.00%
2.87 0.00%
2.85 0.00%
2.83 0.00%
2.81 0.00%
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2.79 0.00%
2.78 0.01%
2.76 0.01%
2.74 0.00%
2.72 0.01%
2.70 0.02%
2.68 0.01%
2.67 0.01%
2.65 0.01%
2.63 0.02%
2.62 0.00%
2.60 0.00%
2.58 0.01%
2.57 0.01%
2.55 0.00%
2.53 0.00%
2.52 0.00%
2.50 0.01%
2.49 0.00%
2.47 0.00%
2.46 0.00%
2.44 0.01%
2.43 0.00%
2.41 0.00%
2.40 0.01%
2.39 0.01%
2.37 0.00%
2.36 0.00%
2.34 0.00%
2.33 0.01%
2.32 0.01%
2.31 0.00%
2.29 0.00%
2.28 0.01%
2.27 0.01%
2.25 0.00%
2.24 0.00%
2.23 0.00%
2.22 0.00%
2.21 0.01%
2.19 0.00%
2.18 0.00%
2.17 0.00%
2.16 0.00%
2.15 0.00%
2.14 0.00%
2.12 0.00%
2.11 0.01%
2.10 0.00%

2.79 0.00%
2.78 0.01%
2.76 0.01%
2.74 0.00%
2.72 0.01%
2.70 0.02%
2.68 0.01%
2.67 0.00%
2.65 0.01%
2.63 0.02%
2.62 0.00%
2.60 0.00%
2.58 0.01%
2.57 0.01%
2.55 0.00%
2.53 0.00%
2.52 0.01%
2.50 0.01%
2.49 0.00%
2.47 0.00%
2.46 0.00%
2.44 0.00%
2.43 0.00%
2.41 0.00%
2.40 0.01%
2.39 0.01%
2.37 0.00%
2.36 0.00%
2.34 0.00%
2.33 0.01%
2.32 0.01%
2.31 0.01%
2.29 0.01%
2.28 0.01%
2.27 0.01%
2.25 0.00%
2.24 0.00%
2.23 0.00%
2.22 0.00%
2.21 0.01%
2.19 0.01%
2.18 0.00%
2.17 0.00%
2.16 0.00%
2.15 0.00%
2.14 0.00%
2.12 0.00%
2.11 0.01%
2.10 0.00%
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2.09 0.00%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.06 0.00%
2.05 0.00%
2.04 0.03%
2.03 0.01%
2.02 0.00%
2.01 0.01%
2.00 0.01%

2.09 0.00%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.06 0.00%
2.05 0.01%
2.04 0.02%
2.03 0.01%
2.02 0.00%
2.01 0.01%
2.00 0.01%

Tabela E.5 - Periodograma e Periodograma Modificado da Cana

Período 9
312.00 0.05%
156.00 0.08%
104.00 0.20%

78.00 4.86%
62.40 6.07%
52.00 11.39%
44.57 8.58%
39.00 5.91%
34.67 0.33%
31.20 0.38%
28.36 0.99%
26.00 2.33%
24.00 1.14%
22.29 0.60%
20.80 3.95%
19.50 3.14%
18.35 0.73%
17.33 0.82%
16.42 2.88%
15.60 1.76%
14.86 0.01%
14.18 2.05%
13.57 1.71%
13.00 0.25%
12.48 2.34%
12.00 2.37%
11.56 1.57%
11.14 0.52%
10.76 0.26%
10.40 0.01%
10.06 0.19%
9.75 2.85%
9.45 0.63%
9.18 0.31%
8.91 0.08%

Período 9
312.00 0.00%
156.00 0.00%
104.00 0.38%

78.00 4.70%
62.40 1.79%
52.00 3.13%
44.57 7.50%
39.00 8.79%
34.67 2.02%
31.20 0.48%

28.36 1.66%
26.00 2.30%
24.00 069%
22.29 1.14%
20.80 3.78%
19.50 2.81%
18.35 0.24%
17.33 0.57%
16.42 3.66%
15.60 2.64%
14.86 0.25%
14.18 2.51%
13.57 2.70%
13.00 1.48%
12.48 2.49%
12.00 1.33%
11.56 1.20%
11.14 1.18%
10.76 0.37%
10.40 0.03%
10.06 0.70%

9.75 2.10%
9.45 0.62%
9.18 0.08%
8.91 0.03%
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8.67 0.30%
8.43 0.02%
8.21 0.45%

8.00 0.33%
7.80 0.06%
7.61 0.05%
7.43 0.14%
7.26 0.22%
7.09 0.41%

6.93 0.38%
6.78 0.11%
6.64 0.52%
6.50 0.37%
6.37 0.00%
6.24 0.98%
6.12 102%
6.00 2.19%
5.89 2.80%
5.78 0.29%
5.67 0.93%
5.57 0.42%
5.47 0.08%
5.38 0.21%
5.29 0.41%

5.20 0.09%
5.11 0.16%
5.03 0.01%
4.95 0.13%
4.87 0.03%
4.80 0.21%
4.73 0.10%
4.66 0.42%
4.59 0.56%
4.52 0.03%
4.46 0.64%
4.39 0.25%
4.33 0.09%
4.27 0.01%
4.22 0.01%
4.16 0.03%
4.11 0.10%
4.05 0.64%
4.00 1.77%
3.95 1.19%
3.90 0.45%
3.85 0.48%

3.80 0.22%
3.76 0.16%
3.71 0.20%

8.67 0.13%
8.43 0.05%
8.21 0.47%

8.00 0.55%
7.80 0.17%
7.61 0.04%
7.43 0.02%
7.26 0.11%
7.09 0.57%
6.93 0.60%
6.78 0.12%
6.64 0.28%
6.50 0.29%
6.37 0.30%
6.24 0.92%
6.12 1.11%
6.00 2.36%
5.89 2.41%

5.78 0.12%
5.67 0.64%
5.57 0.52%
5.47 0.06%
5.38 0.04%
5.29 0.27%
5.20 0.34%
5.11 0.12%
5.03 0.04%
4.95 0.07%
4.87 0.10%
4.80 0.11%
4.73 0.12%
4.66 0.67%
4.59 0.61%
4.52 0.30%
4.46 0.62%
4.39 0.53%
4.33 0.21%
4.27 0.06%
4.22 0.00%
4.16 0.04%
4.11 0.23%
4.05 0.76%
4.00 1.57%
3.95 1.49%

3.90 1.07%
3.85 0.82%
3.80 0.47%
3.76 0.25%
3.71 0.22%
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3.67 0.14%
3.63 0.03%
3.59 0.06%
3.55 0.02%
3.51 0.12%
3.47 0.03%
3.43 0.42%

3.39 0.36%
3.35 0.09%
3.32 0.04%
3.28 0.11%
3.25 0.20%
3.22 0.07%
3.18 0.02%
3.15 0.09%
3.12 0.62%
3.09 0.17%
3.06 0.01%
3.03 0.06%
3.00 0.06%
2.97 0.04%
2.94 0.28%
2.92 0.28%
2.89 0.08%
2.86 0.02%
2.84 0.06%
2.81 0.12%
2.79 0.05%
2.76 0.07%
2.74 0.05%
2.71 0.10%
2.69 0.42%
2.67 0.21%
2.64 0.27%
2.62 0.23%
2.60 0.08%
2.58 0.00%
2.56 0.03%
2.54 0.04%
2.52 0.09%
2.50 0.08%
2.48 0.13%
2.46 0.02%
2.44 0.02%
2.42 0.03%
2.40 0.09%
2.38 0.42%
2.36 0.14%
2.35 0.10%

3.67 0.17%
3.63 0.12%
3.59 0.05%
3.55 0.06%
3.51 0.09%
3.47 0.14%
3.43 0.58%
3.39 0.60%
3.35 0.17%
3.32 0.05%
3.28 0.06%
3.25 0.16%
3.22 0.12%
3.18 0.05%
3.15 0.22%
3.12 0.47%

3.09 0.21%
3.06 0.03%
3.03 0.06%
3.00 0.12%
2.97 0.13%
2.94 0.37%
2.92 0.28%
2.89 0.06%
2.86 0.00%
2.84 0.05%
2.81 0.12%
2.79 0.14%
2.76 0.12%
2.74 0.15%
2.71 0.25%
2.69 0.51%
2.67 0.59%
2.64 0.53%
2.62 0.41%
2.60 0.16%
2.58 0.01%
2.56 0.00%
2.54 0.02%
2.52 0.13%
2.50 0.20%
2.48 0.15%
2.46 0.03%
2.44 0.03%
2.42 0.02%
2.40 0.12%
2.38 0.45%
2.36 0.39%
2.35 0.20%
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2.33 0.10%
2.31 0.03%
2.29 0.03%
2.28 0.07%
2.26 0.07%
2.24 0.04%
2.23 0.06%
2.21 0.05%
2.20 0.07%
2.18 0.02%
2.17 0.00%
2.15 0.01%
2.14 0.02%
2.12 0.02%
2.11 0.03%
2.09 0.11%
2.08 0.03%
2.07 0.09%
2.05 0.12%
2.04 0.18%
2.03 0.08%
2.01 0.18%
2.00 0.29%

2.33 0.13%
2.31 0.09%
2.29 0.07%
2.28 0.11%
2.26 0.12%
2.24 0.12%
2.23 0.11%
2.21 0.09%
2.20 0.05%
2.18 0.02%
2.17 0.01%
2.15 0.01%
2.14 0.02%
2.12 0.01%
2.11 0.01%
2.09 0.10%
2.08 0.13%
2.07 0.16%
2.05 0.18%
2.04 0.16%
2.03 0.10%
2.01 0.39%
2.00 0.37%

Tabela E.6 - Periodograma e Periodograrna Modificado do Fumo

Período 9
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 001%
81.60 0.34%
68.00 1.52%
58.29 0.83%
51.00 3.68%
45.33 11.18%
40.80 9.21%
37.09 1.12% i

34.00 0.87%
31.38 1.08%
29.14 0.47%
27.20 2.18%
25.50 1.73%
24.00 3.49%
22.67 2.03%
21.47 0.33%
20.40 1.47%
19.43 0.61%
18.55 0.77%

Período 9
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.02%
81.60 0.33%
68.00 0.30%
58.29 0.22%
51.00 3.99%
45.33 10.11%
40.80 7.07%
37.09 1.90%
34.00 1.06%
31.38 1.02%
29.14 0.99%
27.20 1.95%
25.50 2.32%
24.00 2.61%
22.67 1.42%
21.47 0.30%
20.40 1.15%
19.43 1.08%
18.55 1.11%
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1774 1.61%
17.00 3.80%
16.32 0.48%

15.69 0.18%
15.11 1.04%
14.57 1.17%
14.07 1.00%
13.60 0.23%
13.16 0.01%
12.75 1.47%

12.36 3.92%
12.00 14.36%
11.66 7.23%
11.33 1.90%
11.03 1.40%
10.74 0.57%
10.46 0.18%
10.20 0.01%
9.95 0.11%
9.71 0.03%
9.49 0.40%

9.27 0.88%
9.07 0.36%
8.87 0.25%

8.68 0.05%
8.50 0.03%
8.33 0.14%
8.16 0.27%
8.00 0.12%
7.85 0.15%
7.70 0.05%
756 0.42%
7.42 0.32%
7.29 0.28%
7.16 0.24%

7.03 0.10%
6.92 0.04%
6.80 0.20%
6.69 0.82%
6.58 0.51%
6.48 0.84%
6.37 0.45%
6.28 0.32%
6.18 0.08%
6.09 0.16%
6.00 0.25%
5.91 0.41%
5.83 0.21%
5.75 0.20%

17.74 2.27%
17.00 2.67%
16.32 1.03%
15.69 0.34%
15.11 0.71%
14.57 1.04%
14.07 0.93%
13.60 0.31%
13.16 0.22%
12./5 1.24%
12.36 5.76%
12.00 12.43%
11.66 9.13%
11.33 3.63%
11.03 1.67%
10.74 0.68%
10.46 0.14%
10.20 0.03%
9.95 005%
9.71 0.08%
9.49 0.39%
9.27 0.68%
9.07 0.35%
8.87 0.17%
8.68 0.09%
8.50 0.05%
8.33 0.17%
8.16 0.22%

8.00 0.13%
7.85 0.06%
7.70 0.04%
7.56 0.34%
7.42 0.35%
7.29 0.30%
7.16 0.28%

7.03 0.12%
6.92 0.00%
6.80 0.19%
6.69 0.57%
6.58 0.65%
6.48 0.76%
6.37 0.59%
6.28 0.30%
6.18 0.17%
6.09 0.21%
6.00 0.34%
5.91 0.37%
5.83 0.28%
5.75 0.23%
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5.67 0.11%
5.59 0.14%
5.51 0.11%
5.44 0.03%
5.37 0.04%
5.30 0.01%
5.23 0.04%
5.16 0.06%
5.10 0.03%
5.04 0.13%
4.98 0.00%
4.92 0.00%
4.86 0.06%
4.80 0.03%
4.74 0.09%
4.69 0.03%
4.64 0.09%
4.58 0.11%
4.53 0.02%
4.48 0.00%
4.43 0.01%
4.39 0.02%
4.34 0.03%
4.29 0.17%
4.25 0.25%
4.21 0.43%
4.16 0.40%
4.12 0.15%
4.08 0.08%
4.04 0.06%
4.00 0.05%
3.96 0.06%
3.92 0.04%
3.89 0.10%
3.85 0.10%
3.81 0.11%
3.78 0.04%
3.74 0.13%
3.71 0.01%
3.68 0.01%
3.64 0.03%
3.61 0.06%
358 004%
3.55 0.05%
3.52 0.04%
3.49 0.00%
3.46 0.00%
3.43 0.02%
3.40 0.04%

5.67 0.18%
5.59 0.16%
5.51 0.11%
5.44 0.03%
5.37 0.01%
5.30 0.00%
5.23 0.03%
5.16 0.05%
5.10 0.05%
5.04 0.07%
4.98 0.01%
4.92 0.00%
4.86 0.03%
4.80 0.02%
4.74 0.04%
4.69 0.02%
4.64 0.07%
4.58 0.08%
4.53 0.02%
4.48 0.00%
4.43 0.00%
4.39 0.02%
4.34 0.07%
4.29 0.18%
4.25 0.31%
4.21 0.46%
4.16 0.41%
4.12 0.20%
4.08 0.11%
4.04 0.08%
4.00 0.07%
3.96 0.07%
3.92 0.07%
3.89 0.10%
3.85 0.12%
3.81 0.11%
3.78 0.09%
3.74 0.08%
3.71 0.03%
3.68 0.01%
3.64 0.03%
3.61 0.06%
3.58 0.06%
3.55 0.06%
3.52 0.03%
3.49 0.00%
3.46 0.00%
3.43 0.02%
3.40 0.03%
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3.37 0.02%
3.34 0.00%
3.32 0.08%
3.29 0.08%
3.26 0.09%
3.24 0.06%
3.21 0.00%
3.19 0.02%
3.16 0.20%
3.14 0.15%
3.11 0.20%
3.09 0.25%
3.07 0.12%
3.04 0.06%
3.02 0.09%
3.00 0.06%
2.98 0.03%
2.96 0.01%
2.94 0.01%
2.91 0.05%
2.89 013%
2.87 0.06%
2.85 0.06%
283 0.01%
2.81 0.01%
2.79 0.01%
2.78 0.04%
2.76 0.02%
2.74 0.06%
2.72 0.02%
2.70 0.02%
2.68 0.04%
2.67 0.07%
2.65 0.03%
2.63 0.00%
2.62 0.03%
2.60 0.02%
2.58 0.04%
2.57 0.07%
2.55 0.07%
2.53 0.03%
2.52 0.00%
2.50 0.08%
2.49 0.09%
2.47 0.06%
2.46 0.07%
2.44 0.05%
2.43 0.01%
2.41 0.02%

3.37 0.02%
3.34 0.01%
3.32 0.06%
3.29 0.09%
3.26 0.09%
3.24 0.06%
3.21 0.02%
3.19 0.05%
3.16 0.15%
3.14 0.16%
3.11 0.22%
3.09 0.25%
3.07 0.16%
3.04 0.07%
3.02 0.06%
3.00 0.07%
2.98 0.03%
2.96 0.01%
2.94 0.02%
2.91 0.07%
2.89 0.11%
2.87 0.07%
2.85 0.05%
2.83 0.02%
2.81 0.01%
2.79 0.01%
2.78 0.03%
2.76 0.04%
2.74 0.05%
2.72 0.03%
2.70 0.03%
2.68 0.05%
2.67 0.06%
2.65 0.03%
2.63 0.01%
2.62 0.02%
2.60 0.03%
2.58 0.06%
2.57 0.06%
2.55 0.05%
2.53 0.03%
2.52 0.01%
2.50 0.06%
2.49 0.09%
2.47 0.07%
2.46 0.08%
2.44 0.06%
2.43 0.02%
2.41 0.01%



318

2.40 0.01%
2.39 0.01%
2.37 0.00%
2.36 0.01%
2.34 0.05%
2.33 0.14%
2.32 0.12%
2.31 0.07%
2.29 0.02%
2.28 0.00%
2.27 0.02%
2.25 0.05%
2.24 0.07%
2.23 0.03%
2.22 0.02%
2.21 0.00%
2.19 0.02%
2.18 0.05%
2.17 0.09%
2.16 0.01%
2.15 0.02%
2.14 0.03%
2.12 0.03%
2.11 0.02%
2.10 0.02%
2.09 0.02%
2.08 0.01%
2.07 0.08%
2.06 0.16%
2.05 0.09%
2.04 0.03%
2.03 0.02%
2.02 0.01%
2.01 0.01%
2.00 0.02%

2.40 0.01%
2.39 0.00%
2.37 0.00%
2.36 0.02%
234 0.07%
2.33 0.13%
2.32 0.13%
2.31 0.08%
2.29 0.02%
2.28 0.01%
2.27 0.01%
2.25 0.05%
2.24 0.07%
2.23 0.04%
2.22 0.02%
2.21 0.00%
2.19 0.02%
2.18 0.06%
2.17 0.07%
2.16 0.04%
2.15 0.03%
2.14 0.03%
2.12 0.04%
2.11 0.02%
2.10 0.02%
2.09 0.02%
2.08 0.03%
2.07 0.09%
2.06 0.15%
2.05 0.10%
2.04 0.04%
2.03 0.02%
2.02 0.01%
2.01 0.01%
2.00 0.01%

Tabela E.7 - Periodograma e Periodograma Modificado da Laranja

Período 9
408.00 0.05%
204.00 0.06%
136.00 0.07%
102.00 0.11%
8160 0.29%
68.00 1.54%
58.29 2.47%
51.00 6.60%
45.33 6.43%
40.80 7.51%

Período 9
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.02%
81.60 0.35%
68.00 2.29%
58.29 1.31%
5'1.00 5.06%
45.33 11.03%
40.80 12.18%
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37.09 5.75%
34.00 1.78%
31.38 2.26%
29.14 1.25%
27.20 1.83%
25.50 4.01%
24.00 4.12%
22.67 0.28%
21.47 2.89%
20.40 0.58%
19.43 0.09%
18.55 0.79%
17.74 0.49%

i 17.00 1.98%
16.32 1.60%
15.69 0.40%
15.11 1.40%
14.57 0.54%
14.07 0.47%
13.60 0.03%
13.16 0.04%
12.75 1.44%

12.36 0.61%
12.00 20.75%
11.66 0.34%
11.33 2.57%
11.03 1.02%
10.74 0.04%
10.46 0.83%
10.20 0.52%
9.95 0.75%
9.7'1 0.19%
9.49 0.11%
9.27 0.44%
9.07 0.49%
8.87 0.03%
8.68 0.19%
8.50 0.14%
8.33 0.02%
8.16 0.08%
8.00 0.67%
7.85 0.23%
7.70 0.70%
7.56 0.09%
7.42 0.20%
7.29 0.09%
7.16 0.62%
7.03 0.21%
6.92 0.22%

37.09 9.17%
34.00 4.39%
31.38 1.48%
29.14 0.40%
27.20 0.14%
25.50 2.46%
24.00 3.77%
22.67 0.40%
21.47 0.70%
20.40 0.16%
19.43 0.03%
18.55 0.43%
17.74 0.21%
17.00 1.34%
16.32 2.12%
15.69 0.95%
15.11 1.03%
14.57 0.83%
14.07 0.42%
13.60 0.10%
13.16 0.29%
12.75 0.40%

12.36 2.70%
12.00 12.64%
11.66 4.84%
11.33 2.07%
11.03 1.34%
10.74 0.34%
10.46 0.29%
10.20 0.10%
9.95 0.45%
9.71 0.31%
9.49 0.03%
9.27 0.34%
9.07 0.46%

8.87 0.10%
8.68 0.16%
8.50 0.12%
8.33 0.04%
8.16 0.07%
8.00 0.52%
7.85 0.43%
7.70 0.44%
7.56 0.13%
7.42 0.01%
7.29 0.10%
7.16 0.62%
7.03 0.46%

6.92 0.31%
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6.80 0.14%
6.69 0.11%
6.58 0.17%
6.48 0.05%
6.37 0.12%
6.28 0.08%
6.18 0.08%
6.09 0.55%
6.00 1.08%
5.91 0.17%
5.83 0.05%
5.75 0.12%
567 0.10%
c: r.c» 0.06%
5.51 0.17%
5.44 0.04%
5.37 0.06%
5.30 0.05%
5.23 0.15%
5.16 0.52%
5.10 0.19%
5.04 0.17%
4.98 0.13%
4.92 0.06%
486 0.03%

--4.80 0.16%
~. 474 0.06%
-~ --

4.69 0.13%
4.64 0.06%_.

0.03%4.58
4.53 0.02%- 4.48 0.05%
443 005%

I-- --
0.04%-:..

--
4.34 0.13%
t129 0.06%
4.25 0.07%_.
4.21 0.08%
4.16 0.04%
4.12 0.10%
4.08 0.08%
4.04 0.30%
4.00 0.02%
3.96 0.22%
3.92 0.06%
3.89 0.00%
3.85 0.07%
3.81 0.05%
3.78 0.01%

6.80 0.15%
6.69 0.12%
6.58 0.11%
6.48 0.01%
6.37 0.08%
6.28 0.14%
6.18 0.28%
6.09 0.62%
6.00 0.55%
5.91 0.04%
5.83 0.12%
5.75 0.16%
5.67 0.08%
5.59 0.08%
5.51 0.11%
5.44 0.01%
5.37 001%
5.30 0.02%
5.23 0.13%
5.16 0.32%
5.10 0.10%
5.04 0.06%
4.98 0.03%
4.92 0.00%
4.86 0.03%
4.80 0.07%
4.74 0.01%
4.69 0.06%
4.64 0.10%
4.58 0.03%
4.53 0.01%
4.48 0.05%
4.43 0.04%
4.39 0.04%
4.34 0.03%
4.29 0.00%
4.25 0.02%
4.21 0.02%
4.16 0.02%
4.12 0.14%
4.08 0.22%
4.04 0.24%
4.00 0.00%
3.96 0.15%
3.92 0.13%
3.89 0.02%
3.85 0.07%
3.81 0.08%
3.78 0.03%
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3.74 0.00%
3.71 0.01%
3.68 0.08%
3.64 0.02%
3.61 0.11%
3.58 0.08%
3.55 0.01%
3.52 0.03%
3.49 0.00%
3.46 0.00%
3.43 0.02%
3.40 0.00%
3.37 0.01%
3.34 0.03%
3.32 0.01%
3.29 0.02%
3.26 0.04%
3.24 0.02%
3.21 0.02%
3.19 0.05%
3.16 0.02%
3.14 0.02%
3.11 0.02%
3.09 0.01%
3.07 0.02%
3.04 0.08%
3.02 0.02%
3.00 0.03%
2.98 0.05%
2.96 0.07%
2.94 0.00%
2.91 0.03%
2.89 0.02%
2.87 0.07%
2.85 0.01%
2.83 0.00%
2.81 0.04%
2.79 0.01%
2.78 0.03%
2.76 0.00%
2.74 0.00%
2.72 0.00%
2.70 0.01%
2.68 0.04%
2.67 0.07%
2.65 0.00%
2.63 0.01%
2.62 0.02%
2.60 0.02%

3.74 0.00%
3.71 0.02%
3.68 0.04%
3.64 0.01%
3.61 0.10%
3.58 0.11%
3.55 0.02%
3.52 0.01%
3.49 0.00%
3.46 0.00%
3.43 0.01%
3.40 0.00%
3.37 0.02%
3.34 0.04%
3.32 0.01%
3.29 0.01%
3.26 0.01%
3.24 0.00%
3.21 0.01%
3.19 0.04%
3.16 0.03%
3.14 0.03%
3.11 0.01%
3.09 0.00%
3.07 0.05%
3.04 0.07%
3.02 0.01%
3.00 0.03%
2.98 008%
2.96 0.07%
2.94 0.01%
2.91 0.02%
2.89 0.02%
2.87 0.05%
2.85 0.03%
2.83 0.01%
2.81 0.03%
2.79 0.01%
2.78 0.01%
2.76 0.01%
2.74 0.00%
2.72 0.00%
2.70 0.00%
2.68 0.03%
2.67 0.06%
2.65 0.00%
2.63 0.02%
2.62 0.04%
2.60 0.03%
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2.58 0.00%
2.57 0.00%
2.55 0.04%
2.53 0.01%
2.52 0.02%
2.50 0.00%
2.49 0.06%
2.47 0.01%
2.46 0.02%
2.44 0.00%
2.43 001%
2.41 0.01%
2.40 0.05%
2.39 0.01%
2.37 0.01%
2.36 0.00%
2.34 0.00%
2.33 0.00%
2.32 000%
2.31 0.02%
2.29 0.01%
2.28 0.02%
2.27 0.06%
2.25 0.10%
224 0.00%
2.23 0.03%
2.22 0.01%
2.21 0.09%
2.19 0.03%
2.18 0.09%
2.17 0.02%
2.16 0.00%
215 0.00%
2.14 002%
2.12 0.02%
2.11 0.04%
2.10 0.01%
2.09 0.01%
2.08 0.00%
2.07 0.03%
2.06 0.02%
2.05 0.00%
2.04 0.00%
2.03 0.01%
2.02 0.02%
2.01 0.00%
2.00 0.02%

2.58 0.00%
2.57 0.01%
2.55 0.03%
2.53 0.03%
2.52 0.01%
2.50 0.01%
2.49 0.04%
2.47 0.03%
2.46 0.01%
2.44 0.00%
2.43 0.00%
2.41 0.01%
2.40 0.03%
2.39 0.00%
2.37 0.01%
2.36 0.00%
2.34 0.00%
2.33 0.00%
2.32 0.01%
2.31 0.02%
2.29 0.01%
2.28 0.01%
2.27 0.06%
2.25 0.09%
2.24 0.02%
2.23 0.01%
2.22 0.02%
2.21 0.06%
2.19 0.07%
2.18 0.08%
2.17 0.02%
2.16 0.00%
2.15 0.01%
2.14 0.01%
2.12 0.00%
2.11 0.02%
2.10 0.01%
2.09 0.00%
2.08 0.01%
2.07 0.03%
2.06 0.03%
2.05 0.01%
2.04 0.00%
2.03 0.01%
2.02 0.02%
2.01 0.02%
2.00 0.01%
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Tabela E.8 - Periodograma e Periodograma Modificado da Mandioca

Período 9
408.00 0.01%
204.00 0.02%
136.00 0.03%
102.00 0.07%
81.60 1.48%
68.00 5.13%
58.29 3.88%
51.00 24:.65%
45.33 31.61%
40.80 5.20%
37.09 1.07%
34.00 0.20%
31.38 1.56%
29.14 3.10%
27.20 1.51%
25.50 4.34%
24.00 2.10%
22.67 0.35%
21.47 0.31%
20.40 0.89%
19.43 0.27%
18.55 0.48%
17.74 0.56%
17.00 0.49%
16.32 0.34%
1569 061%
15.11 0.90%
14.57 0.90%
14.07 0.97%
13.60 0.08%
13.16 0.28%
12.75 0.39%
12.36 0.04%
12.00 0.37%
11.66 0.11%
11.33 0.21%
11.03 0.29%
10.74 0.49%
10.46 0.04%
10.20 0.18%
9.95 0.10%
9.71 0.82%
9.49 0.34%
9.27 021%
9.07 0.20%
8.87 0.10%
8.68 0.11%

Período 9
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.08%
81.60 1.15%
68.00 1.27%
58.29 1.80%
51.00 25.67%
45.33 35.18%
40.80 9.34%
37.09 0.19%
34.00 0.03%
31.38 1.51%
29.14 3.42%
27.20 2.54%
25.50 3.32%
24.00 2.55%
22.67 0.43%
21.47 0.18%
20.40 0.44%
19.43 0.19%
18.55 0.19%
17.74 0.24%
17.00 0.53%
16.32 0.35%
15.69 0.83%
15.11 1.13%
14.57 0.82%
14.07 071%
13.60 0.12%
13.16 025%
12.75 0.40%
12.36 0.14%
12.00 0.14%
11.66 0.03%
11.33 0.14%
11.03 0.23%
10.74 0.31%
10.46 0.18%
10.20 0.04%
9.95 0.12%
9.71 0.73%
9.49 0.30%
9.27 0.12%
9.07 0.23%
8.87 0.11%
8.68 0.08%
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8.50 0.03%
8.33 0.09%
8.16 0.05%
8.00 0.06%
7.85 0.08%
7.70 0.12%
7.56 0.05%
7.42 0.03%
7.29 0.02%
7.16 0.03%
7.03 0.11%
6.92 0.01%
6.80 0.00%
6.69 0.04%
6.58 0.04%
6.48 0.00%
6.37 0.00%
6.28 0.05%
6.18 0.03%
6.09 0.02%
6.00 0.05%
5.91 0.11%
5.83 0.00%
5.75 0.05%
5.67 0.05%
5.59 0.00%
5.51 0.01%
5.44 0.01%
5.37 0.00%
5.30 0.00%
5.23 0.04%
516 0.05%
5.10 0.01%
5.04 0.02%
4.98 0.03%
4.92 0.04%
4.86 0.00%
4.80 0.04%
4.74 0.01%
4.69 0.00%
4.64 0.01%
4.58 0.03%
4.53 0.05%
4.48 0.03%
4.43 0.00%
4.39 0.03%
4.34 0.00%
4.29 0.02%
4.25 0.08%

8.50 0.04%
8.33 0.10%
8.16 0.03%
8.00 0.03%
7.85 0.12%
7.70 0.13%
7.56 0.05%
7.42 0.01%
7.29 0.01%
7.16 0.04%
7.03 0.09%
6.92 0.03%
6.80 0.00%
6.69 0.04%
6.58 0.03%
6.48 0.01%
6.37 0.01%
6.28 0.04%
6.18 0.05%
6.09 0.02%
6.00 0.05%
5.91 0.08%
5.83 0.00%
5.75 0.03%
5.67 0.04%
5.59 0.01%
5.51 0.00%
5.44 0.00%
5.37 0.00%
5.30 0.01%
5.23 0.04%
5.16 0.04%
5.10 0.01%
5.04 0.00%
4.98 0.02%
4.92 0.03%
4.86 0.00%
4.80 0.03%
4.74 0.02%
4.69 0.00%
4.64 0.01%
4.58 0.02%
4.53 0.03%
4.48 0.03%
4.43 0.00%
4.39 0.01%
4.34 0.00%
4.29 0.02%
4.25 0.07%
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2.09 0.01%
208 0.01%
2.07 0.01%
2.06 0.01%
2.05 0.02%
2.04 0.02%
2.03 0.00%
2.02 0.01%
2.01 0.03%
2.00 0.01%

2.09 0.01%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.06 0.00%
2.05 0.01%
2.04 0.02%
2.03 0.00%
2.02 0.01%
2.01 0.02%
2.00 0.01%

Tabela E.9 - Periodograma e Periodograma Modificado do Milho

Período 9
31200 0.04%
15600 0.06%
104.00 0.13%
78.00 2.06%
62.40 8.99%
52.00 8.24%

44.57 2.27%
39.00 3.00%
34.67 2.27%
31.20 15.30%
28.36 11.25%

_26.00 0.10%
24.00 0.61%
22.29 0.91%
20.80 1.59%
19.50 2.47%

I-

18.35 1.82%
17.33 3.42%
16.42 5.81%
15.60 4.06%
14.86 0.18%
14.18 0.12%
13.57 0.85%
13.00 0.80%
12.48 1.74%
12.00 11.80%
11.56 3.04%
11.14 0.38%
10.76 0.46%
10.40 0.18%
10.06 0.07%
9.75 0.38%
9.45 0.42%
9.18 0.43%
8.91 0.26%

Período 9
312.00 0.00%
156.00 0.00%
104.00 0.13%
78.00 2.67%
62.40 5.75%
52.00 5.44%

44.57 2.00%
39.00 1.76%
34.67 4.88%
31.20 14.95%
28.36 12.13%
26.00 268%
24.00 0.12%
22.29 0.68%
20.80 2.42%

19.50 2.22%
18.35 1.40%

17.33 3.96%
16.42 6.03%
15.60 3.65%
14.86 0.62%
14.18 0.11%
13.57 0.94%
13.00 1.76%
12.48 2.75%
12.00 8.28%
11.56 4.51%
11.14 0.62%
10.76 0.31%
10.40 0.04%
10.06 0.31%
9.75 0.44%
9.45 0.39%
9.18 0.52%
8.91 0.54%
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8.67 0.41%
8.43 0.22%
8.21 0.24%
8.00 0.10%
7.80 0.01%
761 0.00%
7.43 0.09%
7.26 0.02%
7.09 0.04%
6.93 0.03%
6.78 0.13%
6.64 0.24%
6.50 0.31%
6.37 0.04%
6.24 0.02%
6.12 0.14%
6.00 0.46%

5.89 0.04%
5.78 0.08%
5.67 0.07%
5.57 0.06%
5.47 0.07%
5.38 0.08%
5.29 0.02%
5.20 0.02%
5.11 0.04%
5.03 0.01%
4.95 0.03%
4.87 0.00%
4.80 0.09%
4.73 0.15%
4.66 0.02%
4.59 0.02%
4.52 0.03%
4.46 0.01%
4.39 0.03%
4.33 0.01%
4.27 0.00%
4.22 0.02%
4.16 0.01%
4.11 0.01%
4.05 0.00%
4.00 0.01%
3.95 0.03%
3.90 0.02%
3.85 0.01%
3.80 0.05%
3.76 0.03%
3.71 0.05%

8.67 0.37%
8.43 0.24%
8.21 0.30%
8.00 0.13%
7.80 0.00%
7.61 0.03%
7.43 0.05%
7.26 0.01%
7.09 0.03%
6.93 0.09%
6.78 0.23%
6.64 0.26%
6.50 0.19%
6.37 0.04%
6.24 0.07%
6.12 0.31%
6.00 0.45%

5.89 0.08%
5.78 0.02%
5.67 0.09%
5.57 0.12%
5.47 0.04%
5.38 0.02%
5.29 0.01%
5.20 0.02%
5.11 0.04%
5.03 0.03%
4.95 0.02%
4.87 0.01%
4.80 0.12%
4.73 0.15%
4.66 0.04%
4.59 0.03%
4.52 0.05%
4.46 0.03%
4.39 0.03%
4.33 0.01%
4.27 0.00%
4.22 0.01%
4.16 0.00%
4.11 0.01%
4.05 0.00%
4.00 0.01%
3.95 0.04%
3.90 0.02%
3.85 0.02%
3.80 0.07%
3.76 0.06%
3.71 0.05%
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3.67 0.01%
3.63 0.05%
3.59 0.09%
3.55 0.03%
3.51 0.01%
3.47 0.04%
3.43 0.06%
3.39 0.02%
335 0.00%
3.32 0.00%
3.28 0.00%
3.25 0.01%
3.22 0.03%
3.18 0.01%
3.15 0.05%
3.12 0.02%
3.09 0.00%
3.06 0.01%
3.03 0.01%
3.00 0.01%
2.97 0.01%
2.94 0.00%
2.92 0.00%
2.89 0.01%
2.86 0.01%
2.84 0.01%
2.81 0.01%
2.79 0.01%
2.76 0.01%
2.74 0.01%
2.71 0.01%
2.69 000%
2.67 0.01%
2.64 0.00%
2.62 0.02%
2.60 0.00%
2.58 0.00%
2.56 0.00%
2.54 0.02%
2.52 0.01%
2.50 0.02%
2.48 0.01%
2.46 0.00%
2.44 0.00%
2.42 0.00%
2.40 0.00%
2.38 0.01%
2.36 0.01%
2.35 0.00%

3.67 0.01%
3.63 0.05%
3.59 0.12%
3.55 0.04%
3.51 0.01%
3.47 0.05%
3.43 0.08%
3.39 0.04%
3.35 0.01%
3.32 0.00%
3.28 0.00%
3.25 0.01%
3.22 0.02%
3.18 0.01%
3.15 0.03%
3.12 0.03%
3.09 0.01%
3.06 0.01%
3.03 0.01%
3.00 0.01%
2.97 0.01%
294 0.01%
2.92 0.00%
2.89 0.01%
2.86 0.02%
2.84 0.01%
2.81 0.00%
2.79 0.01%
2.76 0.02%
2.74 0.02%
2.71 0.01%
2.69 0.01%
2.67 0.01%
2.64 0.01%
2.62 0.01%
2.60 0.00%
2.58 0.00%
2.56 0.00%
2.54 0.01%
2.52 0.01%
2.50 0.02%
2.48 0.01%
2.46 0.00%
2.44 0.00%
2.42 0.00%
2.40 0.00%
2.38 0.01%
2.36 0.00%
2.35 0.00%
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2.33 0.01%
2.31 0.01%
2.29 0.01%
2.28 0.00%
2.26 0.00%
2.24 0.00%
2.23 0.01%
2.21 0.01%
2.20 0.00%
2.18 0.00%
2.17 0.01%
2.15 0.01%
2.14 0.00%
2.12 0.00%
2.11 0.00%
2.09 0.01%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.05 0.03%
2.04 0.00%
2.03 0.00%
2.01 0.01%
2.00 0.00%

2.33 0.01%
2.31 0.02%
2.29 0.01%
2.28 0.00%
2.26 0.00%
2.24 0.00%
2.23 0.01%
2.21 0.01%
2.20 0.00%
2.18 0.00%
2.17 0.01%
2.15 0.01%
2.14 0.00%
2.12 0.00%
2.11 0.00%
2.09 0.01%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.05 002%
2.04 0.01%
2.03 0.00%
2.01 0.01%
2.00 0.00%

Tabela E.I 0- Periodograma e Periodograma Modificado da Soja

Período 9
312.00 0.27%
156.00 0.34%
104.00 0.56%
78.00 2.59%
62.40 12.85%
52.00 21.57%
44.57 13.61%
39.00 3.17%
34.67 3.04%
31.20 2.34%
28.36 9.21%
26.00 3.32%
24.00 0.28%
22.29 0.36%
20.80 3.36%
19.50 0.84%
18.35 039%
17.33 1.18%
16.42 2.47%
15.60 3.28%
14.86 0.80%
14.18 0.81%

Período 9
312.00 0.00%
156.00 0.00%
104.00 0.06%
78.00 1.49%
62.40 1327%
52.00 27.80%
44.57 13.91%
39.00 1.62%
34.67 0.92%
31.20 5.90%
28.36 7.08%
26.00 3.47%
24.00 0.93%
22.29 0.48%
20.80 1.63%
19.50 1.14%
18.35 0.69%
17.33 0.71%
16.42 1.37%
15.60 2.80%
14.86 2.18%
14.18 0.76%
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13.57 0.15%
13.00 0.34%
12.48 1.03%
12.00 1.37%
11.56 0.10%
11.14 0.75%
10. r6 0.26%
10.40 0.37%
10.06 0.24%
9.75 0.65%
9.45 0.74%
9.18 0.14%
8.91 0.23%
8.67 0.12%
8.43 0.37%
8.21 0.08%
8.00 0.22%
7.80 0.12%
7.61 0.05%
7.43 0.32%
7.26 0.23%
7.09 0.36%
6.93 0.19%
6.78 0.07%
6.64 0.02%
6.50 0.31%
6.37 0.24%

6.24 0.13%
6.12 0.42%
6.00 0.55%
5.89 0.06%
5.78 0.01%
5.67 0.02%
5.57 0.46%
5.47 0.04%
5.38 0.07%
5.29 0.01%
5.20 0.00%
5.11 0.14%
5.03 0.01%
4.95 0.08%
4.87 0.05%
4.80 0.17%
4.73 0.05%
4.66 0.00%
4.59 0.05%
4.52 0.10%
4.46 0.10%
4.39 0.09%

13.57 0.03%
13.00 0.16%
12.48 1.17%
12.00 1.45%
11.56 0.56%
i 1.14 0.42%

10.76 0.39%
10.40 0.27%
10.06 0.13%
9.75 0.27%
9.45 0.28%
9.18 0.23%
8.91 0.13%
8.67 0.00%
8.43 0.12%
8.21 0.21%
800 0.22%
7.80 0.08%
7.61 0.05%
7.43 0.34%
7.26 0.37%
7.09 0.15%
6.93 0.07%
6.78 0.09%
6.64 0.09%
6.50 0.25%
6.37 0.25%
6.24 0.30%
6.12 0.47%

6.00 0.40%
5.89 012%
5.78 0.00%
5.67 0.11%
5.57 0.27%
5.47 0.06%
5.38 0.01%
5.29 0.01%
5.20 0.03%
5.11 0.08%
5.03 0.06%
4.95 0.05%
4.87 0.09%
4.80 0.13%
4.73 0.08%
4.66 0.00%
4.59 0.02%
4.52 0.06%
4.46 0.13%
4.39 0.12%
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4.33 0.04%
4.27 0.00%
4.22 0.03%
4.16 0.00%
4.11 0.02%
4.05 0.02%
4.00 0.04%
395 0.06%
3.90 0.03%
3.85 0.03%
3.80 0.09%
3.76 0.06%
3.71 0.01%
3.67 0.02%
3.63 0.05%
3.59 0.03%
3.55 0.03%
3.51 0.02%
3.47 0.01%
3.43 0.01%
3.39 0.02%
3.35 0.01%
3.32 0.02%
3.28 0.02%
3.25 0.02%
3.22 0.00%
3.18 0.03%
3.15 0.03%
3.12 0.02%
3.09 0.01%
3.06 0.01%
3.03 0.01%
3.00 0.01%
2.97 0.00%
2.94 0.01%
2.92 0.00%
2.89 0.01%
2.86 0.04%
2.84 0.02%
2.81 0.00%
2.79 0.01%
2.76 0.02%
2.74 0.02%
2.71 0.01%
2.69 0.02%
2.67 0.01%
2.64 0.00%
2.62 0.02%
2.60 0.01%

4.33 0.05%
4.27 0.00%
4.22 0.02%
4.16 0.01%
4.11 0.01%
4.05 0.01%
4.00 0.02%
3.95 0.05%
3.90 0.06%
3.85 0.02%
3.80 0.05%
3.76 0.06%
3.71 0.03%
3.67 0.01%
3.63 0.01%
3.59 0.02%
3.55 0.02%
3.51 0.03%
3.47 0.01%
3.43 0.00%
3.39 0.01%
3.35 0.01%
3.32 0.02%
3.28 0.01%
3.25 0.01%
3.22 0.01%
3.18 0.02%
3.15 0.03%
3.12 0.02%
3.09 0.01%
3.06 0.01%
3.03 0.02%
3.00 0.01%
2.97 0.00%
2.94 0.01%
2.92 0.01%
2.89 0.01%
2.86 0.03%
2.84 0.02%
2.81 0.01%
2.79 0.01%
2.76 0.02%
2.74 0.01%
2.71 0.00%
2.69 0.02%
2.67 0.01%
2.64 0.00%
2.62 0.01%
2.60 0.02%



333

2.58 0.03%
2.56 0.01%
2.54 0.01%
2.52 0.01%
2.50 0.02%
2.48 0.00%
2.46 0.01%
2.44 0.04%
2.42 0.04%
2.40 0.02%
2.38 0.01%
2.36 0.00%
2.35 0.02%

-'
2.33 0.01%
2.31 0.01%
2.29 0.01%
2.28 0.00%
2.26 0.01%
2.24 0.03%
2.23 0.01%
2.21 0.02%
2.20 0.05%
2.18 0.01%
2.17 0.01%
2.15 0.01%
2.14 0.02%
2.12 003%
2.11 0.02%
2.09 0.01%
2.08 0.01%
2.07 0.00%
2.05 0.01%
2.04 0.01%
203 0.00%
2.01 0.01%
2.00 0.00%

2.58 0.02%
2.56 0.01%
2.54 0.01%
2.52 0.02%
2.50 0.02%
2.48 0.00%
2.46 0.01%
2.44 0.05%
2.42 0.06%
2.40 0.02%
2.38 0.00%
2.36 0.01%
2.35 0.01%
2.33 0.00%
2.31 0.01%
2.29 0.01%
2.28 0.00%
2.26 0.01%
2.24 0.02%
2.23 0.03%
2.21 0.03%
2.20 0.03%
2.18 0.02%
2.17 0.00%
2.15 0.00%
2.14 0.02%
2.12 0.03%
2.11 0.03%
2.09 0.01%
2.08 0.01%
2.07 0.00%
2.05 0.01%
2.04 0.00%
2.03 0.00%
2.01 0.00%
2.00 0.00%

Tabela E.II - Periodograma e Periodograma Modificado do Trigo

Período 9
408.00 0.02%
204.00 0.02%
136.00 0.02%
102.00 0.02%
81.60 0.20%
68.00 10.70%
58.29 2.90%
51.00 5.43%
45.33 21.87%

Período 9
408.00 0.00%
204.00 0.00%
136.00 0.00%
102.00 0.02%
81.60 1.37%
68.00 5.91%
58.29 4.53%
51.00 7.66%
45.33 20.84%
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40.80 19.81 %
37.09 1.28%
34.00 0.58%
31.38 1.03%
29.14 0.18%
27.20 1.64%
25.50 0.02%
24.00 0.42%
22.67 0.68%
21.47 0.35%
20.40 0.53%
19.43 0.43%
18.55 0.35%
17.74 0.29%
17.00 0.88%
16.32 1.17%
15.69 1.02%
15.11 2.68%
14.57 2.50%
14.07 1.18%
13.60 0.07%
13.16 0.17%
12.75 1.91%
12.36 2.29%
12.00 2.53%
11.66 1.97%
11.33 0.68%
11.03 0.34%
10.74 017%
10.46 0.11%
10.20 0.36%
9.95 0.54%
9.71 0.45%
9.49 0.38%
9.27 0.08%
9.07 0.22%
8.87 0.37%
8.68 0.69%
8.50 0.28%
8.33 0.14%
8.16 0.05%
8.00 0.07%
7.85 0.05%
770 0.16%
7.56 0.06%
742 0.37%
7.29 0.12%
7.16 0.01%
7.03 0.06%

40.80 17.95%
37.09 3.98%
34.00 0.64%
31.38 0.66%
29.14 0.48%
27.20 0.81%
25.50 0.21%
24.00 0.07%
22.67 0.21%
21.47 0.51%
20.40 0.38%
19.43 0.18%
18.55 0.13%
17.74 0.53%
17.00 0.38%
16.32 0.72%
15.69 1.79%
15.11 2.87%
14.57 2.69%
14.07 1.18%
13.60 0.13%
13.16 0.20%
12.75 1.61%
12.36 2.99%
12.00 3.04%
11.66 1.87%
11.33 0.81%
11.03 0.41%
10.74 0.08%
10.46 0.06%
10.20 0.43%
9.95 0.63%
9.71 0.50%
9.49 0.29%
9.27 0.16%
9.07 0.24%
8.87 0.50%
8.68 0.62%
8.50 0.40%
8.33 0.10%
8.16 0.02%
8.00 0.06%
7.85 0.05%
7.70 010%
7.56 0.11%
7.42 0.23%
7.29 0.15%
7.16 0.03%
7.03 0.09%
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6.92 0.24%
6.80 0.06%
6.69 0.09%
6.58 0.08%
6.48 0.12%
6.37 0.31%
6.28 0.26%
6.18 0.07%
6.09 0.26%
6.00 0.79%
5.91 0.31%
5.83 0.05%
5.75 0.14%
5.67 0.08%
5.59 0.17%
5.51 0.04%
5.44 017%
5.37 0.03%
5.30 0.03%
5.23 0.11%
5.16 0.07%
5.10 0.01%
5.04 0.03%
4.98 0.09%
4.92 0.14%
4.86 0.04%
4.80 0.03%
4.74 0.02%
4.69 0.10%
4.64 0.02%
458 0.00%
4.53 0.01%
4.48 0.02%
4.43 0.00% --

4.39 0.03%
4.34 0.06%
4.29 0.08%
4.25 0.04%
4.21 0.02%
4.16 0.05%
4.12 0.14%
4.08 0.13%
4.04 0.05%
4.00 0.03%
3.96 0.06%
3.92 0.10%
3.89 0.04%
3.85 0.02%
381 0.06%

6.92 0.15%
6.80 0.03%
6.69 0.03%
6.58 0.10%
6.48 0.15%
6.37 0.29%
6.28 0.25%
6.18 0.19%
6.09 0.38%
6.00 0.66%
5.91 0.40%

5.83 0.15%
5.75 0.12%
5.67 0.15%
5.59 0.13%
5.51 0.10%
5.44 0.12%
5.37 0.06%
5.30 0.05%
5.23 0.10%
5.16 0.07%
5.10 0.03%
5.04 0.05%
4.98 0.11%
4.92 0.13%
4.86 0.04%
4.80 0.01%
4.74 0.05%
4.69 0.07%
4.64 0.02%
4.58 0.00%
4.53 0.01%
4.48 0.01%
4.43 0.00%
4.39 0.03%
4.34 0.07%
4.29 0.09%
4.25 0.04%
4.21 0.01%
4.16 0.06%
4.12 0.13%
4.08 0.13%
4.04 0.07%
4.00 0.05%
3.96 0.08%
3.92 0.06%
3.89 0.03%
3.85 0.05%
3.81 0.05%
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3.78 0.02%
3.74 0.00%
3.71 0.03%
368 0.02%
3.64 0.02%
3.61 0.01%
3.58 0.00%
355 0.11%
3.52 0.01%
3.49 0.01%
3.46 0.00%
3.43 0.01%
3.40 0.03%
3.37 0.10%
3.34 0.06%
3.32 0.08%
3.29 0.03%
3.26 0.04%
3.24 0.01%
3.21 0.03%
3.19 0.03%
3.16 0.01%
3.14 0.00%
3.11 0.01%
3.09 0.00%
3.07 0.00%
3.04 0.00%
3.02 0.01%
3.00 0.02%
2.98 0.02%
2.96 0.05%
2.94 0.03%
2.91 0.03%
2.89 0.06%
2.87 0.02%
2.85 0.06%
2.83 0.02%
2.81 0.02%
2.79 0.09%
2.78 0.03%
2.76 0.00%
2.74 0.00%
272 0.00%
2.70 0.01%
2.68 0.03%
2.67 0.00%
2.65 0.02%
2.63 0.00%
262 0.02%

3.78 0.03%
3.74 0.00%
3.71 0.01%
3.68 0.01%
3.64 0.02%
3.61 0.01%
3.58 0.02%
3.55 0.05%
3.52 0.03%
3.49 0.01%
3.46 0.00%
3.43 0.01%
3.40 0.04%
3.37 0.08%
334 0.09%
3.32 0.08%
3.29 0.05%
3.26 0.03%
3.24 0.01%
3.21 0.03%
3.19 0.03%
3.16 0.02%
3.14 0.00%
3.11 0.00%
3.09 0.00%
3.07 0.00%
3.04 0.00%
3.02 0.01%
3.00 0.02%
2.98 0.03%
2.96 0.04%
2.94 0.04%
2.91 0.03%
2.89 0.04%
2.87 0.04%
2.85 0.05%
2.83 0.02%
2.81 0.03%
2.79 0.07%
2.78 0.04%
2.76 0.01%
2.74 0.00%
2.72 0.00%
2.70 0.01%
2.68 0.02%
2.67 0.01%
2.65 0.00%
2.63 0.00%
2.62 0.01%
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2.60 0.01%
2.58 0.01%
2.57 0.02%
2.55 0.02%
2.53 0.01%
2.52 0.02%
2.50 0.01%
2.49 0.03%
2.47 0.00%
2.46 0.01%
2.44 0.03%
2.43 0.05%
2.41 0.10%

I 2.40 0.04%
2.39 0.07%
2.37 0.02%
2.36 0.01%
2.34 0.01%
2.33 0.01%
2.32 0.03%
2.31 0.02%
2.29 0.01%
2.28 0.01%
2.27 0.01%
2.25 0.02%
2.24 0.01%

-
2.23 0.07%
2.22 0.03%
2.21 0.07%
2.19 0.00%
2.18 0.01%
2.17 0.00%
2.16 0.00%
2.15 0.01%
2.14 0.02%
2.12 0.01%
2.11 0.02%
2.10 0.03%
2.09 0.03%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.06 0.00%
2.05 0.01%
2.04 0.01%
2.03 0.01%
2.02 0.01%
2.01 0.01%
2.00 0.00%

2.60 0.01%
2.58 0.01%
2.57 0.02%
2.55 0.02%
2.53 0.02%
2.52 0.02%
2.50 0.02%
2.49 0.02%
2.47 0.01%
2.46 0.00%
2.44 0.02%
2.43 0.07%
2.41 0.09%
2.40 0.08%
2.39 0.06%
2.37 0.02%
2.36 0.01%
2.34 0.00%
2.33 0.01%
2.32 0.03%
2.31 0.02%
2.29 0.01%
2.28 0.01%
2.27 0.01%
2.25 0.01%
2.24 0.03%
2.23 0.05%
2.22 0.06%
2.21 0.05%
2.19 0.01%
2.18 0.00%
2.17 0.01%
2.16 0.01%
2.15 0.01%
2.14 0.02%
2.12 0.01%
2.11 0.02%
2.10 0.03%
2.09 0.03%
2.08 0.01%
2.07 0.01%
2.06 0.01%
2.05 0.01%
2.04 0.01%
2.03 0.01%
2.02 0.01%
2.01 0.00%
2.00 0.00%
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APÊNDICE F - RuíDO PINK NO/SE

Em um ruído white noise o valor da variável em um determinado momento é

independente do valor da variável no momento anterior. Porém, para as simulações que

aqui nos interessam esse pressuposto de independência não é realista.

Sistemas reais têm inércia. Por exemplo, a temperatura em um determinado momento

não pode ser muito diferente da temperatura de alguns momentos antes. Portanto,

precisamos, modelar o ruído com inércia. Isto é, um processo em que o próximo valor

não é totalmente independente do valor anterior. Esse tipo de ruído é chamado de pink

notse.

Uma formulação simples para um ruído pink noise começa com um ruído white noise.

Esse ruído white noise é, então, processado por um delay de informação, conforme

vimos no capítulo 6. Esse delay de informação representa as fontes de inércia no

processo de geração do ruído.

Aqui usaremos um delay de informação de primeira ordem. Isto é, o ruído pink noise

será gerado como uma suavização exponencial de um ruído white noise. O tempo do

delay será o tempo de correlação.

Ruído Pink noise = INTEGRAL(Mudança no Ruído White noise)

Mudança no Ruído White noise = (Ruído White noise - Ruído Pink noise)/Tempo de

Correlação

Usamos a mesma série de 100 anos de ruído pink noise em todas as simulações. O

tempo de correlação usado foi de 0,2 ano, a média é igual a zero e o desvio padrão é de

0,05. A série do ruído usado está exposta na Figura F.].
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Figura F.I - Série do Ruído Pink Noise

Fizemos a análise espectral dessa série para ter certeza de que não há nenhum

componente periódico presente que interfira com os preços gerados pela simulação.

Conforme podemos ver no periodograma que está representado na Tabela F.I, não há

nenhum componente periódico no ruído.

Tabela F.I - Periodograma Pink Noise

Período 9
(anos)
100.00 0.30%
50.00 0.14%
33.33 0.78%
25.00 0.05%
20.00 0.21%
16.67 0.23%
14.29 0.22%
12.50 0.09%
11.11 0.12%
10.00 0.31%
9.09 0.33%
8.33 1.78%
7.69 0.65%
7.14 0.81%
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6.67 0.34%
6.25 0.47%
5.88 0.43%
5.56 1.06%
5.26 0.38%
5.00 0.90%
4.76 006%
4.55 0.02%
4.35 0.76%
4.17 0.02%
400 1.02%
3.85 0.15%
3.70 0.23%
3.57 0.23%
3.45 0.93%
3.33 0.16%
3.23 1.51%
3.13 0.93%
3.03 0.88%
2.94 0.06%
2.86 028%
2.78 0.30%
2.70 0.73%
2.63 0.33%
2.56 0.21%
2.50 0.52%
2.44 0.06%
2.38 0.12%
2.33 0.54%
2.27 0.90%
2.22 0.61%
2.17 0.97%
2.13 0.50%
2.08 0.41%
2.04 0.02%
200 0.29%
1.96 0.18%
1.92 0.62%
1.89 1.97%
1.85 0.44%
1.82 0.41%
1.79 0.21%
1.75 0.01%
1.72 0.10%
1.69 0.45%
1.67 0.55%
1.64 0.57%
1.61 1.32%
1.59 0.37%
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1.56 0.53%
1.54 0.93%
1.52 0.20%
1.49 0.20%
1.47 0.23%
1.45 0.50%
1.43 0.05%
1.41 1.26%
1.39 0.61%
1.37 0.60%
1.35 007%
1.33 0.59%
1.32 0.03%
'1.30 0.16%
1.28 0.06%
1.27 0.57%
1.25 0.13%
1.23 0.57%
1.22 0.78%
1.20 0.90%
1.19 0.82%
1.18 2.91%
1.16 0.73%
1.15 0.00%
1.14 0.17%
1.12 0.46%
1.11 0.11%
1.10 0.74%
1.09 0.03%
1.08 0.23%
1.06 0.17%
1.05 0.57%
1.04 1.29%
1.03 0.31%
1.02 0.32%
1.01 0.34%
1.00 0.05%
0.99 1.05%
0.98 0.32%
0.97 0.83%
0.96 1.53%
0.95 014%
094 0.10%
0.93 0.09%
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APÊNDICE G - ANÁLISE ESPECTRAL DOS PREÇOS GERADOS NAS

SIMULAÇÕES

Fizemos uma análise espectral para cada série de preços simulada. Cada simulação foi

de 100 anos, com 8 observações por ano, portanto temos uma série de 800 observações.

Abaixo temos os periodogramas de cada simulação.

Tabela G.l - Periodogramas Séries Simuladas do Algodão

Período 9 - Pulso 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) 30% noise Pink
100.00 3.07% 0.14% 0.12%
50.00 0.67% 0.04% 0.20%
33.33 0.36% 0.05% 0.04%
25.00 0.22% 0.07% 0.00%
20.00 0.15% 0.49% 0.26%
1667 0.12% 0.05% 0.22%
14.29 0.11% 0.10% 0.29%
12.50 0.09% 0.21% 0.49%
11.11 0.09% 0.06% 0.25%
10.00 0.08% 0.02% 0.11%
9.09 0.08% 0.05% 0.31%
8.33 0.08% 0.19% 0.13%
7.69 0.08% 006% 0.01%
7.14 0.08% 0.02% 0.15%
6.67 0.08% 0.13% 0.02%
6.25 0.10% 0.18% 0.07%
5.88 0.11% 0.20% 0.17%
5.56 0.14% 0.47% 0.75%
5.26 0.17% 0.63% 0.72%
5.00 0.23% 0.08% 0.11%
4.76 0.31% 0.17% 0.65%
4.55 0.44% 0.49% 0.98%
4.35 0.73% 1.20% 1.12%
4.17 1.30% 0.26% 1.19%
4.00 2.74% 4.16% 1.05%
3.85 11.20% 1.67% 1.10%
3.70 47.84% 7.56% 18.36%
3.57 12.33% 10.85% 0.24%
3.45 1.60% 3.07% 2.44%
3.33 0.90% 0.25% 2.07%
3.23 0.64% 3.50% 0.88%
3.13 0.43% 0.15% 0.31%
3.03 0.34% 1.77% 3.78%
2.94 0.26% 0.01% 0.42%
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2.86 0.21% 0.49% 1.28%
2.78 0.18% 0.11% 1.17%
2.70 0.15% 0.64% 0.05%
2.63 0.13% 0.12% 0.95%
2.56 012% 0.09% 0.16%
2.50 0.12% 0.70% 1.01%
2.44 011% 0.02% 0.12%
2.38 0.11% 0.04% 0.29%
2.33 0.11% 0.22% 0.04%
2.27 0.10% 0.52% 0.66%
2.22 0.10% 0.50% 0.29%
217 0.10% 016% 018%
2.13 010% 0.14% 0.30%
2.08 0.11% 0.03% 0.19%
2.04 0.12% 0.01% 0.20%
2.00 0.16% 0.56% 0.33%
1.96 0.26% 0.22% 0.02%
1.92 0.49% 0.62% 0.44%
1.89 1.20% 1.86% 1.03%
1.85 3.16% 0.18% 0.52%
1.82 1.91% 0.37% 0.05%
1.79 0.18% 0.01% 0.21%
1.75 0.17% 0.24% 0.06%
1.72 0.14% 0.01% 0.15%
1.69 0.12% 0.21% 0.09%
1.67 0.11% 0.31% 0.25%
1.64 010% 1.09% 0.49%

1.61 0.09% 3.00% 1.22%
1.59 0.09% 2.14% 2.56%
1.56 0.08% 1.53% 1.02%
1.54 0.08% 0.32% 0.93%
1.52 0.08% 0.51% 0.30%
1.49 0.07% 0.34% 0.65%
1.47 0.07% 0.82% 1.16%
1.45 0.07% 0.13% 0.29%
1.43 0.07% 0.87% 0.45%
1.41 0.06% 1.52% 1.41%
1.39 0.06% 0.23% 0.44%
1.37 0.06% 1.40% 1.71%
1.35 0.06% 0.04% 0.04%
1.33 0.06% 1.33% 1.54%
1.32 0.06% 0.02% 0.03%
1.30 0.07% 0.19% 0.31%
128 0.08% 0.24% 0.09%
1.27 0.10% 0.53% 0.81%
1.25 0.11% 0.27% 0.17%
1.23 0.13% 0.12% 0.15%
1.22 0.09% 0.02% 0.02%
1.20 0.01% 0.90% 0.75%
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1.19 0.02% 0.48% 0.49%
1.18 0.02% 1.10% 1.15%
1.16 0.02% 0.10% 0.13%
1.15 0.02% 0.02% 0.03%
1.14 0.01% 0.42% 0.53%
1.12 0.01% 1.07% 0.82%
1.11 0.01% 0.69% 0.72%
1.10 0.01%

.-
0.27% 0.24%

1.09 0.01% 0.54% 0.31%
1.08 0.01% 0.80% 0.82%
1.06 0.01% 0.12% 0.14%
105 0.01% 0.50% 0.56%
1.04 0.01% 0.39% 0.33%
1.03 0.01% 0.27% 0.27%

1.02 0.01% 0.23% 0.18%
1.01 0.00% 0.45% 0.18%
1.00 0.00% 0.02% 0.07%
0.99 0.00% 0.68% 0.54%
0.98 0.00% 0.04% 0.07%
0.97 0.01% 0.16% 0.26%
0.96 0.01% 0.48% 0.55%
0.95 0.01% 0.07% 0.04%
0.94 0.01% 0.01% 0.00%
0.93 0.02% 0.56% 0.45%

...

0.25 0.00% 0.02% 0.01%

Tabela G.2 - Periodogramas Séries Simuladas do Arroz

Período 9- Pulso 30% 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) noise Pink
100.00 1.32% 0.06% 0.00%
50.00 1.33% 0.05% 0.07%
33.33 0.83% 0.05% 0.24%
25.00 0.79% 0.06% 0.11%
20.00 0.69% 0.03% 0.13%
16.67 0.56% 0.00% 0.08%
14.29 0.58% 0.04% 0.09%
12..50 0.48% 0.12% 0.32%
11.11 0.50% 0.00% 0.07%
10.00 0.48% 0.17% 0.08%
9.09 0.49% 0.06% 0.08%
8.33 0.57% 0.48% 0.40%

7.69 0.60% 0.16% 0.12%
7.14 0.76% 0.26% 0.75%
6.67 0.92% 0.13% 0.11%
6.25 1.21% 0.53% 0.25%

5.88 1.73% 0.55% 0.82%
5.56 2.56% 2.81% 2.26%
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5.26 4.33% 1.80% 0.34%
5.00 7.64% 6.29% 6.93%-
4.76 11.97% 0.68% 5.17%
4.55 10.95% 0.78% 4.97%
4.35 6.51% 5.87% 2.43%
4.17 3.88% 0.01% 078%
4.00 2.59% 2.93% 2.14%
3.85 1.84% 0.50% 0.05%
3.70 1.44% 0.45% 1.32%
3.57 1.16% 0.35% 0.04%
3.45 0.98% 1.05% 0.79%
3.33 0.86% 0.24% 0.71%
3.23 0.75% 1.25% 0.50%
3.13 0.70% 0.67% 0.25%
303 0.65% 0.56% 0.96%
2.94 0.63% 0.04% 0.05%
2.86 0.62% 0.18% 0.27%
2.78 0.61% 0.14% 0.49%
2.70 0.62% 0.42% 0.05%
2.63 0.63% 0.14% 0.35%
2.56 0.65% 0.17% 0.52%
2.50 0.70% 0.44% 0.47%
2.44 0.76% 0.10% 0.12%
2.38 0.96% 0.10% 0.46%
2.33 1.25% 0.70% 0.23%
2.27 1.28% 0.77% 0.39%
2.22 1.14% 0.38% 0.29%
2.17 0.96% 0.90% 0.65%
2.13 0.82% 0.31% 0.04%
2.08 0.71% 0.34% 0.71%
2.04 0.64% 0.01% 0.17%
2.00 0.59% 0.42% 0.20%
1.96 0.55% 0.24% 0.68%
1.92 0.53% 0.58% 0.55%
1.89 0.51% 2.18% 1.27%
1.85 0.49% 0.39% 0.46%
1.82 0.47% 0.44% 0.07%
1.79 0.45% 0.28% 0.47%
1.75 0.43% 0.03% 0.29%
1.72 0.41% 0.08% 0.17%
1.69 0.38% 0.75% 0.28%
1.67 0.38% 0.56% 0.46%
1.64 0.36% 0.78% 0.73%
1.61 0.35% 1.83% 0.87%
1.59 0.33% 0.62% 0.87%
1.56 0.31% 0.69% 0.55%
1.54 0.33% 0.88% 1.31%
1.52 0.33% 0.34% 0.67%
1.49 0.31% 0.26% 0.56%
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1.47 0.28% 0.32% 0.66%
1.45 0.25% 0.44% 0.79%
1.43 0.24% 0.06% 0.04%
1.41 0.21% 1.46% 1.03%
1.39 0.20% 0.81% 0.71%
1.37 0.19% 0.72% 0.92%
1.35 0.17% 0.13% 0.13%
1.33 0.16% 0.74% 0.73%
1.32 0.15% 0.02% 0.02%
1.30 0.14% 0.16% 0.17%
1.28 0.13% 0.07% 0.06%
1.27 0.12% 0.60% 0.61%
1.25 0.12% 0.21% 0.20%
1.23 011% 0.77% 0.72%
1.22 0.10% 0.93% 0.81%
1.20 0.10% 0.98% 0.74%
1.19 0.09% 0.77% 0.88%
118 0.06% 3.06% 2.89%
1.16 003% 0.56% 0.40%

1.15 0.02% 0.01% 0.03%
1.14 0.02% 0.22% 0.16%
1.12 0.02% 0.36% 0.46%

1.11 0.02% 0.16% 0.18%
1.10 0.02% 0.58% 0.46%

1.09 0.01% 0.07% 0.04%
1.08 0.01% 0.28% 0.34%
1.06 0.01% 0.07% 0.09%
1.05 0.01% 0.39% 0.37%
104 0.01% 1.13% 0.91%
1.03 0.00% 0.38% 0.29%
1.02 0.00% 0.39% 0.32%
1.01 0.00% 0.28% 0.26%
1.00 0.00% 0.07% 0.06%
0.99 0.00% 0.88% 0.76%
0.98 0.00% 0.39% 0.33%
0.97 0.00% 0.67% 0.59%
0.96 0.00% 1.26% 1.13%
0.95 0.00% 0.20% 0.18%
0.94 0.00% 0.05% 0.05%
0.93 0.00% 0.04% 0.05%

...

0.25 0.00% 0.01% 0.01%
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Tabela G.3 - Periodogramas Séries Simuladas da Cana
.

Período s- Pulso 30% 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) noise Pink
100.00 1.48% 0.03% 0.26%
50.00 0.28% 0.04% 0.05%
33.33 0.14% 0.02% 0.12%
25.00 0.08% 0.06% 0.06%
20.00 0.07% 0.02% 0.11%
16.67 0.06% 0.00% 0.02%
14.29 0.06% 0.04% 0.01%
12.50 007% 0.00% 0.06%
11.11 0.07% 0.01% 0.00%
10.00 0.08% 0.10% 0.02%
9.09 0.08% 0.07% 0.14%
8.33 0.07% 0.05% 0.10%
7.69 0.07% 0.02% 0.04%
7.14 0.07% 0.27% 0.39%
6.67 0.07% 0.14% 0.10%
6.25 0.10% 0.19% 0.06%
5.88 0.17% 0.05% 0.26%
5.56 0.34% 1.42% 1.33%
5.26 1.01% 1.84% 1.06%
5.00 2.66% 6.29% 3.72%
4.76 33.31% 3.39% 13.36%
4.55 39.02% 5.69% 31.13%
4.35 4.99% 908% 2.14%
4.17 1.52% 0.50% 0.54%
4.00 0.65% 2.54% 1.25%
3.85 0.39% 0.15% 0.31%
3.70 0.28% 0.71% 1.16%
3.57 0.24% 0.07% 0.04%
345 0.23% 0.49% 0.33%
3.33 0.22% 0.04% 0.26%
3.23 0.21% 1.09% 0.25%
3.13 0.19% 0.14% 0.03%
3.03 0.16% 0.24% 041%
2.94 0.13% 0.01% 0.06%
2.86 0.11% 0.44% 0.30%
2.78 0.09% 0.15% 0.35%
2.70 0.07% 0.20% 0.02%
2.63 0.06% 0.13% 0.21%
2.56 0.05% 0.03% 0.11%
2.50 0.04% 0.80% 0.20%
2.44 0.05% 0.12% 0.15%
2.38 0.11% 0.13% 0.40%

2.33 3.08% 0.34% 0.57%
2.27 1.87% 0.72% 1.10%
2.22 0.61% 0.63% 0.87%
217 0.37% 0.32% 0.35%
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2.13 0.25% 0.14% 0.17%
2.08 0.22% 0.09% 0.23%
2.04 0.20% 0.05% 0.15%
2.00 0.18% 0.31% 0.04%
1.96 0.16% 0.11% 0.08%
1.92 0.15% 0.30% 0.17%
1.89 0.14% 1.66% 0.70%
1.85 0.12% 0.59% 0.32%
1.82 0.11% 0.16% 0.02%
1.79 0.10% 0.00% 0.13%
1.75 0.10% 0.07% 0.07%
1.72 0.09% 0.03% 0.13%
1.69 0.09% 0.56% 0.11%
167 0.08% 0.81% 0.15%
1.64 0.07% 0.79% 0.40%
1.61 0.06% 2.43% 089%
1.59 0.04% 1.75% 1.31%
1.56 0.02% 0.87% 0.41%
1.54 0.31% 0.19% 0.35%
1.52 024% 0.24% 0.10%
1.49 0.12% 0.35% 0.79%
1.47 0.10% 0.28% 0.50%
1.45 0.09% 0.04% 0.11%
1.43 0.08% 0.53% 0.05%
1.41 0.07% 1.15% 0.47%
139 0.06% 0.12% 0.18%
1.37 0.06% 1.00% 0.89%
1.35 0.05% 0.05% 0.01%
1.33 0.04% 1.16% 0.84%
1.32 0.04% 0.02% 0.03%
1.30 0.04% 0.22% 0.11%
1.28 0.04% 0.06% 0.02%
1.27 0.04% 0.48% 0.34%
1.25 0.03% 026% 0.07%
1.23 0.03% 0.46% 0.18%
1.22 0.03% 0.04% 0.05%
1.20 0.02% 0.82% 0.35%
1.19 0.03% 0.42% 0.49%
1.18 0.02% 1.24% 0.83%
1.16 0.12% 0.03% 0.01%
1.15 0.02% 0.04% 0.02%
1.14 0.01% 0.50% 0.10%
1.12 0.01% 0.46% 0.51%
1.11 0.01% 0.44% 0.43%
1.10 0.01% 0.13% 0.10%
1.09 0.01% 0.45% 0.12%
1.08 0.00% 0.80% 0.65%
1.06 0.00% 0.11% 0.09%
1.05 0.00% 0.61% 0.44%
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1.04 0.00% 0.41% 0.15%
1.03 0.00% 0.25% 0.10%
1.02 0.00% 0.34% 0.14%
1.01 000% 0.39% 0.25%
1.00 0.00% 0.07% 0.02%
0.99 0.00% 0.60% 0.27%
0.98 0.00% 0.13% 0.03%
0.97 0.00% 0.25% 0.12%
0.96 0.00% 0.74% 0.31%
0.95 0.00% 0.04% 0.03%
0.94 0.00% 0.05% 0.06%
0.93 0.01% 0.57% 0.34%

...

025 0.00% 0.02% 0.02%

Tabela 0.4 - Periodogramas Séries Simuladas do Fumo

Período 9 - Pulso 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) 30% noise Pink
100.00 0.69% 0.04% 0.03%
50.00 0.57% 0.00% 0.08%
33.33 0.49% 0.10% 0.22%
25.00 0.45% 0.05% 0.06%
20.00 0.42% 0.06% 0.05%
16.6'1 0.41% 0.01% 0.16%
14.29 0.41% 0.26% 0.18%
12.50 0.41% 0.01% 0.19%
11.11 0.42% 0.03% 0.13%
10.00 0.44% 0.15% 0.09%
9.09 0.46% 0.16% 0.45%

8.33 0.50% 0.14% 0.40%
7.69 0.56% 0.02% 0.15%
7.14 0.64% 0.50% 1.31%
6.67 0.74% 0.52% 0.51%
6.25 0.90% 0.32% 0.09%
5.88 1.12% 0.05% 0.20%
5.56 1.44% 1.51% 1.53%
5.26 1.94% 1.85% 1.42%
500 2.74% 1.27% 1.02%
4.76 4.08% 0.91% 2.20%
4.55 6.32% 2.13% 6.39%
4.35 9.50% 5.36% 2.79%
4.17 11.55% 0.13% 2.84%
4.00 9.81% 12.93% 8.09%
3.85 6.59% 0.29% 1.24%
3.70 4.25% 1.71% 6.07%
3.57 2.86% 1.46% 0.18%
3.45 2.04% 174% 1.97%
3.33 1.54% 0.11% 0.81%
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3.23 1.22% 3.63% 0.72%
3.13 1.02% 0.40% 0.09%
3.03 0.88% 1.00% 2.88%
294 0.79% 0.01% 0.45%

2.86 0.72% 0.85% 1.61%
2.78 0.68% 0.42% 1.72%
2.70 0.65% 0.80% 0.08%
2.63 0.63% 0.25% 1.34%
2.56 0.62% 0.12% 0.18%
2.50 0.62% 1.30% 1.28%
2.44 063% 0.11% 0.18%
2.38 0.64% 0.03% 0.58%
2.33 0.67% 0.35% 0.11%
2.27 0.71% 1.12% 1.46%
2.22 0.78% 0.75% 0.50%
2.17 0.87% 0.38% 0.25%
2.13 0.97% 0.42% 0.69%
2.08 0.99% 0.12% 0.66%
2.04 0.88% 0.08% 0.47%

2.00 0.76% 0.47% 0.30%
1.96 0.66% 0.43% 0.09%
1.92 0.59% 0.87% 0.65%
1.89 0.54% 2.16% 0.92%
1.85 0.49% 1.19% 1.23%
182 0.45% 0.20% 0.03%
1.79 0.42% 0.05% 0.29%
1.75 0.40% 0.35% 0.02%
1.72 0.38% 0.01% 0.19%
1.69 0.36% 0.87% 0.23%
1.67 0.34% 1.17% 0.49%

1.64 0.33% 1.56% 1.29%
1.61 0.31% 3.73% 2.20%
1.59 0.30% 2.09% 2.20%
1.56 0.29% 1.38% 1.01%
1.54 0.28% 0.33% 0.58%
152 0.26% 0.58% 0.42%
1.49 0.25% 0.36% 0.46%
1.47 0.24% 0.47% 0.62%
1.45 0.23% 0.15% 0.20%
1.43 0.21% 0.67% 0.40%
1.41 0.20% 1.40% 1.16%
1.39 0.18% 0.33% 0.41%
1.37 0.16% 1.27% 1.19%
1.35 0.14% 0.03% 0.03%
1.33 0.12% 1.43% 1.35%
1.32 011% 0.05% 0.04%
130 0.10% 0.12% 0.10%
1.28 0.09% 0.05% 0.03%
127 0.08% 0.46% 0.37%
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1.25 0.07% 0.09% 0.10%
1.23 006% 0.07% 0.09%
1.22 0.06% 0.06% 0.03%
1.20 0.05% 0.84% 0.61%
1.19 0.05% 0.42% 0.47%
1.18 0.04% 0.97% 0.89%
1.16 0.04% 0.05% 0.01%
1.15 0.03% 0.04% 0.01%
1.14 0.03% 0.54% 0.33%
1.12 0.03% 0.55% 0.59%
1.11 0.02% 0.25% 0.28%
1.10 0.02% 0.19% 0.12%
1.09 0.02% 0.44% 0.37%
1.08 001% 0.69% 0.62%
1.06 0.01% 0.04% 0.04%
1.05 0.01% 0.45% 0.39%
104 0.01% 0.46% 0.36%
1.03 0.01% 0.11% 0.09%
1.02 0.01% 018% 0.15%
1.01 0.01% 036% 0.33%
1.00 0.00% 0.05% 0.05%
0.99 0.00% 0.45% 0.34%
0.98 0.00% 0.05% 0.03%
0.97 0.00% 0.29% 0.22%
0.96 0.00% 0.48% 0.47%

0.95 0.00% 0.05% 0.03%
0.94 0.00% 0.01% 0.00%
0.93 0.00% 0.35% 0.24%

0.25 0.00% 0.00% 0.00%

Tabela G.5 - Periodogramas Séries Simuladas da Mandioca

Período 9 - Pulso 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) 30% noise Pink
100.00 1.92% 0.02% 0.08%
50.00 1.18% 0.03% 0.16%
33.33 0.80% 0.07% 0.03%
25.00 0.58% 0.04% 0.01%
20.00 0.45% 0.16% 0.10%
16.67 0.37% 0.06% 0.05%
14.29 0.33% 0.20% 0.17%
12.50 0.31% 0.04% 0.23%
11.11 0.29% 0.01% 0.17%
10.00 0.29% 004% 0.18%
9.09 0.29% 0.08% 0.28%
8.33 0.30% 0.10% 0.21%
7.69 0.33% 0.06% 0.11%
7.14 036% 0.11% 0.46%
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6.67 0.41% 0.22% 0.10%
6.25 0.47% 0.20% 0.04%
588 0.58% 0.09% 0.10%
5.56 0.76% 0.73% 0.79%
5.26 1.05% 1.15% 0.87%
5.00 1.52% 0.41% 0.13%
4.76 238% 0.59% 1.78%
4.55 4.23% 1.62% 5.24%
4.35 8.84% 4.53% 0.68%
4.17 17.67% 0.23% 7.11%
400 13.40% 10.07% 8.39%
3.85 5.75% 0.04% 1.73%
3.70 2.93% 1.26% 4.11%
3.57 1.87% 1.08% 014%
3.45 1.38% 1.33% 1.26%
3.33 1.09% 0.05% 0.29%
3.23 0.88% 207% 0.51%
3.13 0.74% 0.25% 0.03%
3.03 0.65% 0.53% 1.32%
2.94 0.59% 0.01% 0.26%
2.86 0.54% 0.60% 0.83%
2.78 0.49% 0.28% 0.80%
2.70 0.46% 0.23% 0.01%
2.63 0.44% 0.22% 0.85%
256 0.42% 0.03% 0.18%
2.50 0.40% 0.56% 0.33%
2.44 0.38% 0.10% 0.07%
2.38 038% 0.01% 0.36%
2.33 0.37% 0.31% 0.03%
2.27 0.39% 1.03% 1.02%
2.22 0.43% 0.35% 0.24%
2.17 0.52% 0.27% 0.08%
2.13 0.66% 0.30% 0.56%
208 1.06% 0.13% 0.66%
2.04 1.79% 0.04% 0.76%
2.00 1.55% 0.60% 0.09%
1.96 1.13% 0.26% 0.03%
1.92 0.85% 0.54% 0.49%
1.89 0.70% 1.49% 0.56%
1.85 0.62% 0.54% 0.69%
182 0.57% 0.18% 0.01%
1.79 0.51% 0.04% 0.26%
1.75 0.46% 0.17% 012%
1.72 0.43% 001% 0.33%
1.69 0.40% 0.73% 0.07%
1.67 0.37% 1.05% 0.41%
1.64 0.35% 1.25% 0.95%
1.61 0.32% 3.01% 1.58%
1.59 0.30% 1.75% 2.31%
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1.56 0.28% 1.18% 0.80%
1.54 0.27% 0.27% 0.72%
1.52 0.25% 0.47% 0.45%
1.49 0.24% 0.31% 0.64%
1.47 0.22% 0.73% 1.28%
1.45 0.20% 0.02% 0.15%
1.43 0.20% 0.82% 0.30%
1.41 0.22% 1.38% 0.91%
1.39 0.24% 0.13% 0.31%
137 0.26% 1.43% 1.69%
1.35 0.31% 0.03% 0.05%
1.33 0.30% 1.24% 1.18%
1.32 0.25% 0.05% 0.06%
1.30 0.21% 0.17% 0.20%
1.28 0.18% 0.19% 0.10%
1.27 0.16% 0.70% 0.67%
1.25 0.14% 0.25% 0.19%
1.23 0.13% 0.21% 0.15%
1.22 0.12% 0.02% 0.06%
1.20 0.11% 0.95% 0.94%
1.19 010% 0.57% 0.38%
1.18 0.09% 1.77% 1.22%
1.16 0.08% 0.17% 0.15%
1.15 0.07% 0.01% 0.10%
1.14 0.07% 0.79% 0.39%
1.12 0.06% 1.03% 1.18%
1.11 0.06% 0.58% 0.68%
1.10 0.05% 0.28% 0.12%
1.09 0.05% 0.74% 0.46%
108 0.05% 0.91% 0.89%
1.06 0.05% 0.22% 0.18%
1.05 0.05% 0.70% 0.43%
1.04 0.05% 0.60% 0.29%
1.03 0.03% 0.32% 0.43%
1.02 0.00% 0.49% 0.29%
1.01 0.00% 0.46% 0.28%
1.00 0.01% 0.11% 0.06%
0.99 0.01% 0.88% 0.76%
0.98 0.00% 0.03% 0.04%
0.97 0.00% 0.41% 0.41%
0.96 0.00% 0.70% 0.63%
0.95 0.00% 0.08% 0.07%
0.94 0.00% 0.06% 0.07%
0.93 0.00% 0.77% 0.66%

...

025 0.00% 0.03% 0.03%
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Tabela G.6 - Periodogramas Séries Simuladas do Milho

Período 9 - Pulso 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) 30% noise Pink
100.00 1.71% 0.28% 0.03%
50.00 1.35% 0.16% 0.19%
33.33 1.08% 0.13% 0.60%
25.00 0.93% 0.16% 0.31%
20.00 0.85% 0.09% 0.22%
16.67 0.81% 0.17% 0.65%
14.29 080% 0.47% 0.29%
12.50 0.81% 0.00% 0.28%
11.11 0.85% 0.28% 0.33%
10.00 0.92% 0.61% 0.05%
9.09 1.02% 0.46% 0.80%
8.33 1.17% 0.32% 0.95%
7.69 1.40% 0.06% 0.40%
714 1.73% 2.01% 4.64%
6.67 2.25% 1.55% 2.21%
6.25 3.07% 1.21% 0.59%
5.88 4.42% 0.09% 1.66%
5.56 6.58% 5.67% 6.54%
5.26 9.45% 7.81% 4.92%
5.00 11.03% 10.67% 9.96%
4.76 9.34% 2.13% 3.42%
4.55 6.49% 1.14% 6.05%
4.35 4.38% 3.54% 1.15%
4.17 3.07% 0.57% 0.87%
4.00 2.27% 3.23% 2.03%
3.85 1.76% 0.06% 0.53%
3.70 1.42% 0.77% 2.55%
3.57 1.18% 0.22% 0.17%
3.45 1.02% 1.08% 0.93%
3.33 0.90% 0.00% 0.45%
3.23 0.81% 1.91% 0.42%
313 0.74% 0.19% 0.06%
3.03 0.69% 0.49% 1.33%
2.94 0.66% 0.00% 0.24%
2.86 0.63% 0.80% 1.09%
2.78 0.62% 0.41% 1.23%
2.70 0.63% 0.35% 0.03%
2.63 0.65% 0.16% 0.73%
2.56 0.69% 0.02% 0.15%
2.50 0.72% 1.07% 0.88%
2.44 0.69% 0.07% 0.09%
2.38 0.62% 0.03% 0.35%
2.33 0.54% 0.39% 0.07%
2.27 0.48% 0.97% 1.07%
2.22 0.42% 0.37% 0.25%
217 0.38% 0.26% 0.13%
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2.13 035% 0.23% 0.35%
2.08 0.32% 0.04% 0.30%
2.04 0.30% 0.02% 0.15%
2.00 0.28% 0.39% 0.19%
1.96 0.26% 0.33% 0.04%
1.92 0.24% 0.51% 0.28%
1.89 0.23% 1.44% 0.58%
1.85 0.22% 0.68% 0.56%
1.82 0.21% 0.08% 0.01%
1.79 0.19% 0.04% 0.20%
1.75 0.18% 0.25% 004%
1.72 0.17% 0.00% 0.07%
169 0.16% 0.57% 0.17%
1.67 0.15% 0.72% 0.35%
1.64 0.14% 0.81% 0.58%
1.61 0.13% 2.18% 1.28%

1.59 0.12% 1.07% 1.14%
1.56 0.11% 0.60% 0.49%
1.54 0.10% 0.19% 0.31%
152 0.09% 0.30% 0.27%
1.49 0.08% 0.26% 0.37%
1.47 0.08% 0.20% 0.31%
1.45 0.07% 0.08% 0.11%
1.43 0.06% 0.42% 0.22%
1.41 0.06% 0.84% 0.69%
1.39 0.05% 0.13% 0.18%
1.37 0.05% 0.76% 0.65%
1.35 0.04% 0.01% 0.04%

1.33 0.04% 0.82% 0.82%

1.32 0.03% 0.05% 0.05%
1.30 0.03% 0.10% 0.08%
1.28 0.02% 0.05% 0.03%
1.27 0.01% 0.31% 0.26%
1.25 0.01% 0.09% 0.09%
1.23 0.01% 0.04% 0.07%
1.22 0.01% 0.04% 002%
1.20 0.01% 0.59% 0.44%

1.19 0.01% 0.28% 0.30%
1.18 0.01% 0.76% 0.76%
1.16 0.00% 0.05% 0.03%
1.15 0.00% 0.04% 0.01%
1.14 0.00% 0.29% 0.20%
1.12 0.00% 0.43% 0.39%
1.11 0.00% 0.21% 0.19%
1.10 0.00% 0.18% 0.12%
1.09 0.00% 0.39% 0.31%
1.08 0.00% 0.57% 0.48%

1.06 0.00% 0.07% 0.06%
1.05 0.00% 0.36% 0.29%
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1.04 0.00% 0.30% 0.25%
1.03 0.00% 0.10% 0.07%
1.02 0.00% 0.16% 0.14%
1 01 0.00% 0.26% 0.22%
1.00 0.00% 0.06% 0.04%
0.99 0.00% 0.37% 0.28%
0.98 0.00% 0.04% 0.02%
0.97 0.00% 0.28% 0.20%
0.96 0.00% 0.36% 0.33%
0.95 0.00% 0.05% 0.04%
0.94 0.00% 0.01% 0.01%
0.93 0.00% 0.29% 0.18%

... ... ...

025 0.00% 0.01% 0.01%

Tabela G.7 - Periodogramas Séries Simuladas da Soja

Período 9 - Pulso 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) 30% noise Pink
100.00 0.07% 0.37% 0.15%
50.00 0.02% 0.00% 0.01%
33.33 0.01% 0.00% 0.01%
25.00 0.01% 0.12% 0.04%
20.00 0.02% 0.01% 0.04%
16.67 0.03% 0.03% 0.02%
14.29 0.06% 0.08% 0.02%
12.50 0.09% 0.02% 0.04%
11.11 0.12% 0.10% 0.01%
10.00 0.14% 0.17% 0.02%
9.09 0.15% 0.12% 0.10%
8.33 0.15% 0.08% 0.14%
7.69 0.12% 0.00% 0.05%
7.14 0.08% 0.52% 0.26%
6.67 0.04% 0.26% 0.14%
6.25 0.01% 0.28% 0.06%
5.88 0.05% 0.03% 0.17%
5.56 0.27% 1.38% 1.68%
5.26 1.07% 2.24% 1.18%
5.00 4.57% 9.87% 7.17%
4.76 47.39% 8.35% 21.23%
4.55 32.14% 32.36% 52.74%
4.35 4.56% 13.66% 3.90%
4.17 1.48% 1.52% 0.02%
4.00 0.53% 4.13% 0.45%
3.85 0.19% 0.17% 0.03%
3.70 0.06% 0.70% 0.43%
3.57 0.03% 0.06% 0.05%
3.45 0.05% 0.77% 0.07%
3.33 0.07% 0.03% 0.22%
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3.23 0.10% 1.20% 0.05%
3.13 0.11% 0.11% 0.03%
3.03 0.11% 0.22% 0.24%
2.94 0.10% 0.01% 0.06%
2.86 0.08% 0.42% 0.06%
2.78 0.06% 0.18% 0.16%
270 0.04% 0.11% 0.04%
263 0.03% 0.02% 0.02%
2.56 0.02% 0.00% 0.04%
2.50 0.02% 0.81% 0.33%
2.44 0.03% 0.31% 0.06%
2.38 0.15% 0.29% 1.15%
2.33 4.12% 0.85% 1.30%
2.27 0.11% 0.01% 0.75%
2.22 0.06% 0.06% 0.39%
2.17 0.05% 0.13% 0.05%
2.13 0.05% 0.01% 0.01%
2.08 0.06% 0.05% 0.06%
2.04 0.06% 0.06% 0.03%
2.00 0.07% 0.12% 0.02%
1.96 0.06% 0.09% 0.03%
1.92 0.06% 0.14% 0.06%
1.89 0.05% 078% 0.18%
1.85 0.04% 0.45% 0.05%
1.82 0.03% 0.11% 0.01%
1.79 0.02% 0.01% 0.06%
1.75 0.02% 0.16% 0.01%
1.72 0.02% 0.00% 0.03%
1.69 0.02% 0.19% 0.01%
1.67 0.02% 0.49% 0.04%
1.64 0.02% 0.38% 0.09%
1.61 0.02% 1.18% 0.21%
1.59 0.03% 0.73% 0.19%
1.56 0.10% 0.38% 0.15%
1.54 0.04% 0.08% 0.14%
1.52 0.03% 0.16% 0.04%
1.49 0.03% 0.09% 0.07%
1.47 0.02% 0.11% 0.08%
1.45 0.02% 0.07% 0.03%
1.43 0.02% 0.26% 0.00%
1.41 0.02% 0.46% 0.09%
1.39 0.02% 0.07% 0.04%
1.37 0.02% 0.29% 0.14%
1.35 0.01% 0.04% 0.01%
1.33 0.01% 0.43% 0.18%
1.32 0.01% 0.03% 0.00%
1.30 0.01% 010% 0.03%
1.28 0.01% 0.01% 0.00%
1.27 0.01% 0.18% 0.04%
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1.25 0.01% 0.11% 0.01%
1.23 0.01% 0.08% 0.03%
1.22 0.01% 0.04% 0.02%
1.20 0.01% 0.15% 0.03%
1.19 0.00% 0.11% 0.09%
1.18 0.01% 0.29% 0.12%
1.16 0.01% 0.08% 0.01%
1.15 0.01% 0.07% 0.01%
1.14 0.01% 0.15% 0.01%
1.12 0.00% 0.17% 0.09%
1.11 0.00% 0.07% 0.05%
"1.10 0.00% 0.07% 0.03%
109 0.00% 0.16% 0.02%
-108 0.00% 0.25% 0.11%
106 0.00% 0.02% 0.02%
1.05 0.00% 0.08% 0.04%
1.04 0.00% 0.11% 0.02%
1.03 0.00% 0.03% 0.01%
1.02 000% 0.06% 0.01%
1.01 0.00% 0.07% 0.02%
100 0.00% 0.04% 0.00%
0.99 0.00% 0.16% 0.03%
0.98 0.00% 0.04% 0.00%
0.97 0.00% 0.11% 0.04%
0.96 0.00% 0.16% 0.05%
0.95 0.00% 0.02% 0.01%
0.94 0.00% 0.00% 0.00%
0.93 001% 0.11% 0.04%

... ... ... . ..

0.25 0.00% 0.00% 0.00%

Tabela G.8 - Periodogramas Séries Simuladas do Trigo

Período 9 - Pulso 9 - Pink 9 - Pulso +
(anos) 30% noise Pink
100.00 1.54% 0.02% 0.08%
50.00 1.09% 0.02% 0.13%
33.33 0.83% 0.08% 0.12%
25.00 0.65% 0.03% 0.05%
20.00 0.52% 0.16% 0.11%
16.67 0.44% 0.04% 0.06%
14.29 040% 0.21% 0.23%
12.50 0.37% 0.06% 0.39%
11.11 0.36% 0.01% 0.22%
10.00 0.35% 0.06% 0.18%
9.09 0.35% 0.09% 0.41%
8.33 0.37% 0.16% 0.27%
7.69 0.39% 0.05% 0.07%
7.14 042% 0.12% 045%
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6.67 0.47% 0.23% 0.11%
6.25 0.53% 0.24% 0.07%
5.88 0.63% 0.10% 0.21%
5.56 0.77% 0.79% 0.96%
5.26 0.98% 1.04% 1.05%
5.00 1.30% 0.25% 0.19%
476 1.79% 0.36% 1.36%
455 2.66% 0.97% 2.98%
4.35 4.36% 2.43% 0.79%
4.17 7.97% 0.33% 1.57%
4.00 14.37% 9.06% 6.51%
3.85 14.18% 0.98% 1.02%
3.70 7.21% 2.47% 7.18%
3.57 3.65% 2.63% 0.35%
3.45 2.17% 1.38% 1.58%
3.33 1.49% 0.11% 0.69%
3.23 1.12% 2.39% 051%
3.13 089% 0.26% 0.06%
3.03 0.75% 0.96% 221%
2.94 0.65% 0.01% 0.34%
2.86 0.58% 0.56% 0.93%
2.78 0.53% 0.23% 1.00%
2.70 0.49% 051% 0.07%
2.63 0.46% 0.23% 1.05%
2.56 0.44% 0.03% 0.17%
2.50 0.43% 0.70% 0.55%
2.44 0.42% 0.07% 0.12%
2.38 0.42% 0.02% 0.39%
2.33 0.42% 0.21% 0.06%
2.27 0.44% 0.90% 0.87%
2.22 0.47% 0.45% 0.28%
2.17 0.53% 0.16% 0.18%
2.13 0.61% 0.16% 0.48%

2.08 0.72% 0.04% 0.39%
2.04 0.85% 0.02% 0.44%

2.00 1.05% 0.45% 0.13%
1.96 1.41% 0.23% 0.01%
1.92 1.39% 0.57% 0.57%
1.89 1.03% 1.63% 0.60%
1.85 0.75% 0.54% 0.76%
1.82 0.56% 0.14% 0.03%
179 0.46% 0.02% 0.23%
1.75 0.41% 0.21% 0.03%
1.72 0.38% 0.02% 0.30%
1.69 0.35% 0.61% 0.07%
1.67 0.32% 0.68% 0.23%
1.64 0.30% 1.16% 0.88%
1.61 0.29% 3.15% 1.68%
159 0.28% 1.88% 2.38%
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1.56 0.26% 1.25% 0.88%
1.54 0.25% 0.31% 0.77%
1.52 0.24% 0.56% 0.44%
1.49 0.23% 0.34% 0.62%
1.47 0.22% 0.74% 1.22%
1.45 0.21% 0.09% 0.26%
1.43 020% 0.83% 039%
1.41 0.20% 1.46% 1.15%
139 0.19% 0.23% 0.45%
1.37 0.19% 1.46% 1.61%
1.35 019% 0.02% 0.05%
1.33 0.19% 1.27% 1.52%
1.32 0.19% 0.05% 0.05%
1.30 0.20% 0.19% 0.30%
1.28 0.19% 0.22% 0.11%
1.27 0.16% 0.70% 0.70%
1.25 0.12% 0.25% 0.20%
1.23 0.10% 0.17% 0.15%
1.22 0.09% 0.03% 0.04%
1.20 0.08% 0.95% 0.86%
1.19 007% 0.53% 0.47%
1.18 0.06% 143% 129%
1.16 0.06% 0.13% 0.11%
1.15 0.05% 0.02% 0.04%
1.14 0.05% 0.55% 0.39%
1.12 0.04% 0.98% 10·1%
1.11 0.04% 0.56% 0.61%
1.10 0.03% 0.23% 014%
1.09 0.03% 0.66% 0.39%
1.08 0.03% 0.95% 1.06%
1.06 0.02% 0.16% 0.18%
1.05 0.02% 0.57% 047%
104 0.02% 0.47% 0.32%
1.03 0.02% 0.27% 0.37%
1.02 0.02% 0.33% 0.18%
101 002% 0.41% 0.29%
1.00 0.02% 0.07% 0.05%
0.99 0.02% 0.75% 0.70%
0.98 0.01% 0.03% 0.04%
0.97 0.00% 0.32% 0.32%
0.96 0.00% 0.70% 0.64%
0.95 0.00% 0.09% 0.06%
0.94 0.00% 0.05% 0.03%
0.93 0.00% 0.66% 0.55%

... ... ...

0.25 0.00% 0.02% 0.03%
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APÊNDICE H - EQUAÇÕES DO MODELO COBWEB DINÂMICO

A seguir temos as equações do modelo cobweb dinâmico para o software Vensim. Para

cada produto simulado mudamos algumas constantes e algumas funções. Neste

apêndice mostramos os valores e as funções que foram usados no capítulo 8 para

analisar o comportamento do modelo.

11.1Constantes:

Preço de Referência = $50 I unidade

Demanda de Referência = 600 unidades por ano

Vida lJtil da Capacidade = 20 anos

Tempo para Maturação da Capacidade = I ano

Tempo para Ajuste da Capacidade = 1 ano

Tempo para Ajuste do Preço Esperado = 0,5 ano

Tempo para Ajuste do Consumo = 0,5 ano

Tempo Mínimo para Processar Pedido = 0,1 ano

Tempo de Plantio = I ano

Tempo para Ajuste da Utilização = 0,4 ano
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Cobertura Desejada de Estoque = 0,3 ano

Elasticidade de Demanda = -0,5 constante

Tabela H.I - Curva de Demanda

Preço Quantidade Ofertada
I 4.242
5 1.897
10 1.342
20 947
30 775
40 671
50 600
60 548
70 507
80 474
90 447
100 424

Elasticidade de Oferta = 0,8 constante

Tabela 1-1.2- Curva de Oferta

Preço Quantidade Ofertada
O O
5 95
10 166
20 288
30 399
40 502
50 600
60 694
70 785
80 874
90 960
100 1.045
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Tabela H.3 - Utilização de Capacidade como função da Proporção entre Capacidade

Desejada e Real

Prupurção Entre Utilização de
Capacidade Desejada e Capacidade

Real
0,00 0%
0,25 50%
0,50 75%
0,75 90%
1,00 100%
1,20 100%
IjO 100%
1,70 100%
2-00 100%
15,00 100%

Tabela H.4 - Preço como função da Cobertura Relativa do Estoque

CRE Preço
0,00 100
0,33 94
0,66 80
1,00 50
1,33 35
1,66 25
200 J5
3,00 8

4 1



364

Tabela H.5 - Índice de Cumprimento como função da Taxa de Entrega Máxima e da

Demanda

Taxa de Entrega Índice de Cumprimento
Máxima/Demanda de Pedidos

O O
0,2 20%
0,4 40%
0,6 58%
0,8 73%
1 85%

1.2 93%
1,4 97%
1,6 99%
1,8 100%
2,0 100%
3,0 100%

H.2 Equações:

Taxa de Plantio = Capacidade de Produção x Utilização de Capacidade

Estoq ue em Processo INTEGRAL(Taxa de Plantio - Colheita, Estoque em

Proccsso(t o))

Estoque em Processo (to) = Demanda de Referência x Tempo de Plantio

Colheita = DELA Y3(Taxa de Plantio, Tempo de Plantio)

Estoque Final = INTEGRAL(Colheita - Taxa de Consumo, Estoque Final(t o))

Estoque Final (t ll) = Demanda de Referência x Cobertura Desejada de Estoque

Capacidade de Produção = TNTEGRAL(Taxa de Adição de Capacidade - Taxa de

Depreciação, Capacidade de Produção(to))
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Capacidade de Produção(t o) = Demanda de Referência

Taxa de Depreciação = Capacidade de Produção / Vida Útil da Capacidade

Taxa de Adição de Capacidade = DELA Y3(Taxa de Aquisição de Capacidade, Tempo

para Maturação da Capacidade)

Taxa de Aquisição de Capacidade = Taxa de Depreciação + Ajuste de Capacidade

Capacidade em Trânsito = TNTEGRAL(Taxa de Aquisição de Capacidade - Taxa de

Adição de Capacidade, Capacidade em Trânsito(t o»

Capacidade em Trânsito(t o)

Depreciação

Tempo para Maturação da Capacidade x Taxa de

Ajuste de Capacidade = Hiato na Capacidade/Tempo para Ajuste de Capacidade

Hiato na Capacidade = (Capacidade de Produção Desejada - Capacidade de Produção)

+ (Capacidade em Trânsito Desejada - Capacidade em Trânsito)

Capacidade em Trânsito Desejada = Taxa de Depreciação x Tempo para Maturação da

Capacidade

Utilização de Capacidade = SMOOTH I(Fator de Utilização de Capacidade, Tempo

para Ajustar Utilização)

Fator de Utilização de Capacidade = j(Proporção entre Capacidade Desejada e Real)
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Proporção entre Capacidade Desejada e Real = Capacidade de Produção Desejada /

Capacidade de Produção

Preço Esperado

Esperado(t o))

INTEGRAL(Taxa de Mudança do Preço Esperado, Preço

Preço Esperado(t (I) = Preço de Referência

Taxa de Mudança do Preço Esperado = (Preço - Preço Esperado) ! Tempo para Ajuste

do Preço Esperado

Capacidade de Produção Desejada =.f(Preço Esperado e Curva de Oferta)

Cobertura de Estoque = Estoque Final! Taxa de Consumo

Cobertura Relativa de Estoque

Estoque

Cobertura de Estoque ! Cobertura Desejada de

Preço =.f(Cobertura Relativa do Estoque)

Taxa de Consumo = Demanda x Índice de Cumprimento de Pedidos x Fatores

Exógenos que Afetam a Demanda

Taxa de Entrega Máxima = Estoque Final/Tempo Mínimo para Processar Pedido

Índice de Cumprimento de Pedidos = j{Taxa de Entrega Máxima e Demanda)

Demanda - = SMOOTHI(Demanda Tndicada, Tempo para Ajuste do Consumo.

Dernandaú , »)
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Demanda(t o) = Demanda de Referência

Demanda Indicada = j{Preço e Curva de Demanda)


