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I INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa busca contribuir para o entendimento 

do rápido crescimento ocorrido no setor agroindustrial da la-

ranja no Brasil nos últimos vinte e cinco anos. 

O enfoque se dá em cima de dois pontos: os subsí-

dios fiscais às exportações concedidos pelas autoridades go-

vernamentais desde 1969, e as geadas ocorridas na Flórida, 

principal ~stado produtor de laranjas dos Estados Unidos da 

América. 

Ao se inferir sobre o papel destes dois incentivos 

sobre o desempenho deste setor da economia nacional, conclui-

-se que foram os subsídios que mais contribuíram para o seu 

crescimento, enquanto que o fenômeno climático das geadas, ao 

elevar as cotações internacionais do suco de laranja, nao 

foi um fator determinante deste processo. 

O estudo desenvolve-se ao longo de oito capítulos. 

O capítulo dois apresenta uma análise setorial envolvendo uma 

descriç~o do desenvolvimento h{stórico da indústria brasilei-

ra de sucos de laranja, enfatizando a pequena participaç~o do 
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mercado interno neste processo, além da relação conflituosa 

existente entre a indústria e a agricultura, gerada em parte pelo 

caráter oligopolístico da indústria, levando muitas 
, 

vezes a 

intervenção do governo, através da Carteira de Comércio Ex-

terior do Banco do Brasil (Cacex), para mediar os acordos pa-

ra aquisição da laranja. Ainda neste capítulo, descreve-se o 

mercado mundial de laranja e do suco desta fruta, onde o Bra-

sil e os E.D.A. sao os maiores produtores destes dois produ-

tos, destacando o Brasil como o principal exportador de suco 

de laranja, e os E.D.A. e a Comunidade Econômica Européia co-

mo os primeiros na lista dos importadores. 

o terceiro capítulo apresenta uma descrição dos ln-

centivos às exportações de manufaturas concedidos pelo gcver-

no brasileiro a partir de meados dos anos sessenta, e ain-

da, uma metodologia que possibilitou a quantificação do mon-

tante de subsídios fiscais às exportações usufruídos pela in-

dústria cítrica nacional desde o ano de 1969, e claramente 

concentrados na década de 70. Estes subsídios incluem os cré-

ditos-prêmio de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) 

e ICM (Imposto de Circulação de Mercadorias), e a exclusão do 
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lucro auferido nas exportações da base de cálculo do imposto 

de renda. 

o capítulo quarto discorre sobre os poucos estudos 

econômicos que existem a cerca do cítrico laranja, dividin-

do-os em dois grupos. O primeiro composto por trabalhos des-

critivos sobre a agroindústria brasileira da laranja, enquan-

to que o segundo grupo incorpora pesquisas que apresentam e-

quaçoes e modelos econométricos que tentam explicar o compor-

tamento dos mercados de laranja e seus derivados no Brasil. 

Chama-se a atenção nesta capítulo para a contribui-

çao que a presente pesquisa traz, ao construir um modelo eco-

nométrico de equaçoes simultâneas para descrever o mercado 

mundial de laranja e suco de laranja, com ênfase no mercado 

doméstico brasileiro destes dois bens, incluindo uma variável 

que incorpora a massa de subsídios fiscais recebida pela in-

dústria cítrica nacional desde 1969. 

O capítulo cinco discorre sobre a metodologia ado-

tada para se responder às duas questões centrais do estudo, 

isto é, qual teria sido o desempenho do setor de cítricos no 

Brasil caso o governo nao tivesse destinado subsídios fiscais 

i 
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ao setor, e ainda, se por ventura as geadas americanas -nao 

tivessem ocorrido? O método utilizado foi o desenvolvimento 

de um modelo econométrico mundial para laranja e suco de la-

ranja concentrado e congelado. Neste capítulo descreve-se o 

modelo teórico original, que a evidência empírica leva a al-

gumas alterações. Esta modelagem apresenta como equaçoes es-

tocásticas, a oferta brasileira de laranja, a demanda de la-

ranja pela indústria nacional, a capacidade de esmagamento da 

indústria cítrica brasileira, a demanda de laranja pela in-

dústria cítrica dos E.U.A., e a demanda de suco realizada pe-

los E.U.A. e pel~ Comunidade Econômica Européia (C.E.E.). 

Cada uma destas equaçoes tem suas espec~ficações descritas e 

fundamentadas teoricamente. 

No sexto capítulO se apresenta a evidência 
, 

empl-

rica. Através do chamado "Modelo Empírico Final" fruto de al-

terações realizadas no modelo original, estima-se os 
A 

parame-

tros das equaçoes estocásticas para o período 1970/1987, por 

mínimos quadrados ordinários e mínimos quadrados em dois es-

tágios, e simula-se dinamicamente este modelo para o mesmo 

período. Esta modelagem envolveu 12 equaçoes e 37 variáveis, 
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e as alterações sofridas em relação ao modelo original foi 

fruto de restrições encontradas na coleta dos dados, e de a-

dequações às exigências do processo de simulação. 

o sétimo capítulo desta pesquisa apresenta a res-

posta às duas questões centrais do estudo. Para tanto, o mo-

delo final é ressimulado anulando-se as variáveis que repre-

sentam o subsídio fiscal e as geadas, umá' por vez. Feito is-

to, compara-se o resultado destas novas simulações com as si-

mulações originais, para só assim se concluir quanto o im-

pacto dos subsídios e das geadas americanas sobre o desempe-

nho do setor traduzido pelo comportanto das doze variáveis 

endógenas do modelo. 

No oitavo e último capítulo apresenta-se uma des-

crição dos principais resultados encontrados na pesquisa, 

destacando as variáveis que determinam o comportamento de ca-

da equaçao estocástica do modelo. E ainda, conclui-se quanto 

a maior importância relativa dos subsídio~ fiscais 
, 
as expor-

tações como promovedores do crescimento do .setor de cítricos 

no Brasil. 
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Os dados empíricos utilizados na pesquisa, a legis-

lação pertinente aos subsídios fiscais, e a descrição do "mé-

todo de simulação" encontram-se nos anexos. 
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11 A AGROINDÚSTRIA DA LARANJA NO BRASIL 

A laranja (citrus sinensis) 
, 
e a principal planta 

cítrica cul ti vada no Brasil. Tendo surgido na Ásia, ela foi 

introduzida no nosso país pelos portugueses no início da co-

Ionização. As sementes foram trazidas no. começo do século XVI, 

mas nao se sabe onde nem quando foram plantadas. Não existe 

registro sobre isto. 

·Hoje em dia, o Brasil e os Estados Unidos da Amé-

rica sao os maiores produtores de laranja ficando bem à fren-

te dos demais produtores (Quadro 1). No Brasil, a produção 

concentra-se no Estado de são Paulo responsável por aproxima-

damente 80% da produção nacional, e nos Estados Unidos da 

América, no Estado da Flórida que produz em torno de 70% da 

produção americana (Quadros 2 e 3). 

Com mais de 700 mil hectares de área colhida no ano 

de 1987, segundo a F.I.B.G.E., o Brasil tornou-se em 1982 

o maior produtor mundial de laranjas, sobrepujando os 

Estados Unidos que lideravam a .produção praticamente desde o 

final do século XIX (Quadros 4 e 5). De 1900 a 1950, a citri-
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QUADRO 1 

LARANJA - PRINCIPAIS PAíSES PRODUTORES 

(1988) 

PAís 1.000t % 

BRASIL 15.319 33,0 

E.U.A. 7.751 17,0 

CHINA 3.272 7,0 

ESPANHA 2.225 5,0 

ITÁLIA 1.968 4,5 

MÉXICO 1.942 4,5 

EGITO 1.400 3,0 

MUNDO 46.738 100,00 

FONTE: FAO Yearbook. 



QUADRO 2 

BRASIL - PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES DE LARANJA 

ANO SÃO PAULO RIO DE JANEIRO MINAS GERAIS RIO G. DO SUL SERGIPE DEMAIS ESTADOS TOTAL BRASIL 

1000 % 1000 % 
1000 

% 
1000 

% 
1000 

% 
1000 % 

1000 
% . frutos frutos frutos frutos frutos frutos frutos 

1970 6.915.675 44.6 1.667.999 10.8 1. 709.919 11.0 1. 153.822 7.4 249.884 1.6 3.799.899 24.5 15.497.198 100 

1971 7.879.185 48.4 1. 697.744 10.4 1. 753.555 10.8 1.171.298 7.2 269.861 1.7 3.512.502 21.6 16.284.145 100 

1972 10.015.000 52.9 1. 939.000 10.2 1. 764 .000 9.3 1.120.000 5.9 297.000 1.6 3.811.000 20.1 18.946.000 100 

1973 16.305.246 66.1 1.440.170 5.8 2.546.142 10.3 1.152.190 4.7 213.583 0.9 2.994.667 12.1 24.651. 998 100 

1974 19.250.000 65.0 3.027.620 10.2 2.224.000 7.5 1. 229.202 4.2 539.325 1.8 3.324.561 11.2 29.594.708 100 
1975 21.175.000 67.1 2.693.053 8.5 1.511.335 4.8 1. 596.900 5.1 561.858 1.8 4.027.708 12.8 31. 565.854 100 U) 

1976 25.550.000 71.3 2.693.053 7.5 1.630.444 4.5 1. 659.000 .4.6 .743.514 2.1 3.565.339 9.9 35.841.350 100 

1977 25.100.000 71.1 2.662.500 7.4 1.648.633 4.6 1. 715.625 4.8 939.600 2.6 3.757.095 10.5 35.823.453 100 

1978 28.465.000 72.7 2.058.655 5.3 1.617.397 4.1 1. 722.500 4.4 1.639.000 4.2 3.629.130 9.3· 39.131. 682 100 

1979 30.645.500 72.6 2.625.624 6.2 1. 763.143 4.2 1. 852.250 4.4 1.658.174 3.9 3.681.426 8.7 42.226.117 100 

1980 42.400.000 77 .9 2.321.978 4.3 1. 842 .830 3.4 1.823.015 3.3 2.396.029 . 4.4 3.675.220 6.7 54.459.072 100 

1981 44.832.297 78.7 2.324.693 4.1 2.006.993 3.5 1.695.560 3.0 2.419.682 4.2 3.687.435 6.5 56.966.660 100 

1982 45.749.997 78.9 2.278.108 3.9 2.042.980 3.5 1.618.854 2.8 2.594.919 4.5 3.706.163 6.4 57.991.021 100 

1983 47.225.000 80.6 2.332 593 4.0 1.931.679 3.3 1. 709.278 2.9 2.137.608 3.6 3.232.499 5.5 58.568.657 100 

1984 52.518.026 81.1 2.325.345 3.6 2.045.879 3.2 1.737.510 2.7 2.656.151 4.1 3.439.709 5.3 64.722.620 100 

1985 58.670.619 82.6 2.204.299 3.1 1.947.380 2.7 1. 771. 356 2.5 2.922.921 4.1 3.554.958 5.0 71.071. 533 100 

1986 53.707.066 80.3 2.299.673 3.4 1. 978. 644 3.,0 1. 732.549 2.6 3.116.047 4.7 4.038.236 6.0 66.872.215 100 

1987 60.635.024 82.4 2.033.732 2.8 2.111.463 2.9 1. 918.894 2.6 3.148.414 4.3 3.721. 288 5.1 73.568.815 100 

~.- - --- ---

FO~TE: FrBGE. Anuário Estatístico. 
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QUADRO 3 

FONTE: Agricu1tura1 Statistics - USDA .. 

(1) caixa de 40,8 kg (90 pounds) 

(2) caixa de 34,0 kg (75 pounds) 
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QUADRO 4 

BRASIL - ÁREA COLHIDA NOS PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES 

DE LARANJA 

ANO SÃO RIO DE MINAS RIO G. SERGIPE DEMAIS 
PAULO JANEIRO GERAIS DO SUL ESTADOS 

1970 93.309 24.493 20.114 17.020 5.563 41.538 

1971 102.719 24.976 20.419 18.774 5.708 39.459 

(*)1972 

1973 328.789 24.370 34.979 18.288 4.670 38.179 

1974 213.000 39.522 32.000 19.500 6.750 38.819 

1975 272.440 35.872 20.719 22.270 8.449 43.442 

1976 282.330 35.872 21.413 23.000 10.886 40.197 

1977 286.405 35.500 22.064 22.500 13.050 42.188 

1978 326.340 26.552 22.365 23.800 14.899 40.547 

1979 331.176 32.485 25.471 24.582 20.540 40.754 

1980 427.450 35.082 25.954 22.931 23.257 40.575 

1981 431.058 34.756 27.380 19.388 22.797 39.868 

1982 440.849 35.721 29.113 19.611 24.447 40.226 

1983 472.250 36.351 29.724 19.774 25.677 40.591 

1984 474.219 35.945 31.135 20.148 27.151 43.524 

1985 503.656 34.429 31.758 20.480 28.313 44.427 

1986 541. 855 36.083 32.164 21.026 28.997 47.697 

1987 562.948 32.574 31.876 21.456 29.462 47.244 

FONTE: FIBGE, Anuário 
, 

estatlstico. 
(*) Não disponível 

TOTAL 
BRASIL 

202.037 

212.055 

449.275 

349.591 

403.192 

413.698 

421. 707 

454.503 

475.008 

575.249 

575.247 

589.967 

624.367 

632.122 

663.063 

707.822 

725.560 
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QUADRO 5 

LARANJA - PRODUÇÃO 

BRASIL - E.U.A. 

(1000t) 

ANO SAFRA BRASIL U.S.A. 

i 

1974/75 5.169 9.507 
! 

1975/76 5.888 9.744 

1976/77 5.505 9.722 

1977/78 8.158 8.860 

1978/79 8.227 8.502 

1979/80 8.854 10.979 

1980/81 9.180 9.661 

1981/82 9.942 7.025 

1982/83 9.210 8.822 

1983/84 9.492 6.684 

1984/85 11.715' 6.241 

1985/86 10.792 6.935 

1986/87 11.510 7.158 

1987/88 11.840 7.345 

1988/89 14.150 8.269 . 

FONTE: Horticultural Products Review - USDA. 
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cultura paulista constituía-se em mera atividade secundária 

em complemento às plantações de café. A partir de 1962/63, 

com a penetração no mercado internacional, principalmente em 

função das geadas que em dezembro de 1962 praticamente des-

truíram os pomares da Flórida, inicia-se o grande desenvol-

vimento do Parque Ci trícola Paulista. ,Em vinte e cinco anos, 

a citricultura do Estado de são Paulo passou de 18 milhões 

de pés, para cerca de 139 milhões, responsáveis por aproxi-

madamente 210 milhões de caixas de laranja (Quadro 6). 

Até a década de 60 o consumo de laranja era basi-

camente sob a forma de fruta fresca, tanto no mercado in-

terno, quanto no externo. Com o advento da industrializa-

çao, e o aumento da produção, o perfil de consumo alterou-se. 

Em 1965, em torno de 95% da produção brasileira destinava-se 

ao mercado de fruta fresca, sendo 90% para o mercado interno 

e o restante para a exportação. Hoje, aproximadamente 40% 

destina-se ao mercado "in natura", sendo 38% para o mercado 

interno, e 2% exportado principalmente para a Europa e o 

Oriente Médio. O restante 60% da produção brasileira desti-

na-se à indústria de suco (Quadro 7). Este produto concen-
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QUADRO 6 

LARANJA - NÚMERO DE ÁRVORES E QUANTIDADE PRODUZIDA NO ESTADO 

ANO 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

DE SÃO PAULO 

N~ DE ÁRVORES 

(milhões) 

18 

19 

20 

22 

23 

25 

33 

39 

44 

50 

57 

70 

74 

76 

79 

87 

103 

106 

106 

108 

113 

117 

129 

136 
139 (e) 

QUANTIDADE PRODUZIDA 

(milhões caixas)C*) 

22 

16 

24 

30 

34 

36 

35 

44 

46 

61 

62 

82 

85 

100 

92 

150 

155 

170 

180 

195 

200 

205 

239 

220 

210 

FONTE: Nº de árvores - Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secreta
ria de Agricultura do Estado de são Paulo. 
Quantidade Produzida - Horticultural Products Review - USDA. 

(*) Caixa de 40,8 kg (90 pounds). 

(e) Estimativa 



ANO 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

(1) 

(*) 
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QUADRO 7 

BRASIL - PRODUÇÃO, PROCESSAMENTO(l), EXPORTAÇÃO E 

CONSUMO DE LARANJA (milhões de caixas<*» 

PRODUÇÃO % PROCESSAMENTO % EXPORTAÇÃO % CONSUMO 

61 100,0 2 3,0 4 7,0 55 

45 100,0 2 4,5- 2 4,5 41 

62 100,0 3 5,0 4 6,5 55 

72 100,0 4 5 ,0 2 3,0 66 

83 100,0 7 8,5 2 2,5 74 

82 100,0 10 12,0 2 2,5 70 

80 - 100,0 9 11,5 1 1,5 70 

99 100,0 15 15,0 1 1,0 83 

95 100,0 23 24,0 2 2,0 70 

115 100,0 34 30,0 2 2,0 79 

98 100,0 35 36,0 1 1,0 62 

137 100,0 49 36,0 1 1,0 87 

128 100,0 53 41,5 2 1,5 73 

140 100,0 67 48,0 1 1,0 72 

135 100,0 62 46,0 1 1,0 72 

195 100,0 117 60,0 1 0,5 77 

212 100,0 124 59,0 2 1,0 86 

217 100,0 138 64,0 2 1,0 77 

228 100,0 155 68,0 1 0,5 72 

244 100,0 161 66,0 2 1,0 81 

245 100,0 165 67,0 1 0,5 79 

252 100,0 185 73,0 1 0,5 66 

287 100,0 220 77 ,O 2 0,5 65 

265 100,0 163 61,5 2 1,0 100 

294 100,0 180 61,0 2 1,0 112 

são Paulo 

Caixa de 40,8 kg 

FONTE: Horticu1tura1 Products Review - USDA. 

% 

90,0 

91,0 

88,S 

92,0 

89,0 

85,5 

88,0 

84,0 

74,0 

68,0 

63,0 

63,0 

57,0 

51,0 

53,0 

39,S 

40,0 

35,0 

31,5 

33,0 

32,5 

26,5 

22,5 

37,5 

38,0 
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d 1 d ' d . , (1) tra o e conge a o e exporta o para dlversos palses . Os 

maiores compradores sao os Estados Unidos da América, cuja 

auto-sufici~ncia no setor foi abalada por uma série de gran-

des geadas no final da década de 70 e início da de 80, e a 

CEE. 

A implantação da indústria no Brasil se deu em 

meados da década de 60, ajudada por uma grande geada na 

Flórida, quando se perderam 16 milhões de plantas 
, 

em uma so 

noite, e alcançou rapidamente um nível tecnológico equiva-

, 
lente ao dos palses mais adiantados do setor. Com exceçao de 

algumas pequenas fábricas estabelecidas no Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Sergipe, toda a indústria cítrica brasil~i-

ra está concentrada no Estado de são Paulo. Nos Estados Uni-

dos da América, a Flórida é o estado que concentra a indús-

(1) O suco concentrado, o sub-produto da laranja de maior valor comer
cial, foi inventado após a Segunda Guerra Mundial nos E.U.A .. A sua 
concentração depende do grau Brix. O valor do Brix é o valor da sa
carose determinado de acordo com a escala internacional de índice de 
refração que determina a quantidade de sólidos solúveis por quanti
dade de suco, ou seja, o nível de concentração do suco. Deste modo, 
um suco concentrado a 65° Brix equivale a dizer que para cada 100 
gramas de suco, 65% equivale a sólidos solúveis, sendo o restante 
~gua, portanto, quanto menor o grau de Brix, maior a quantidade de 
agua e, conseqüentemente, maior o volume de suco. No Brasil o suco é 
concentrado a 65° Brix enquanto nos E.D.A. em torno de 42°/45° Brix. 
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tria cítrica, e é praticamente o único fornecedor de maté-

ria-prima para esta indústria. 

o Brasil é hoje, nao só o maior produtor mundial 

de suco de laranja, como também o maior exportador, sendo 

respons~vel em 1987 por 66% do comércio mundial deste produ-

to, quando em 1969 esse percentual era em torno de 15% (Qua-

dro 8). Vale ressaltar que 98% da produção nacional de suco 

é exportada, e que o consumo interno é desprezível, estando 

em torno de 20 mil t/ano (Quadro 9). Esta emergência como o 

maior exportador mundial de suco concentrado processou-se de 

maneira muito r~pida, em um intervalo de apenas 5 anos (de 

1963 a 1968), antes dos quais a nossa produção era pratica-

mente nula. Essa conquista deveu-se em parte pelo espaço a-

berto pela quebra da safra da Flórida, que levou a produção 

de sucos dos Estados Unidos da América de 115.878 milhões 

de galões na safra 1961/1962 para 51.387 milhões na safra 

1962/1963, como também aos custos da produção brasileira, 

inferiores aos da Flórida. 

Enqanto o Brasil é praticamente um monopolista no 

fornecimento de suco para o mercado internacional, a nossa 



QUADRO 8 

SUCO DE LARANJA - PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS PAíSES 

EXPORTADORES NO TOTAL EXPORTADO - (% ) 

ANO BRASIL E.U.A. ISRAEL ESPANHA ITÁLIA MARROCOS MÉXICO OUTROS TOTAL 
PAíSES 

1969 15,0 15,0 12,0 7,0 15,0 12,0 24,0 100,0 
1970 18,0 18,0 10,0 19,0 14,0 13,0 0,5 16,5 100,0 

1971 32,0 16,0 14,0 8,0 10,0 5,0 1,0 14,0 100,0 
1972 32,0 15,0 13,0 8,0 9,0 6,0 2,0 15,0 100,0 
1973 38,0 15,0 11,0 6,0 6,0 6;0 3,0 15,0 100,0 
1974 36,0 17,0 13,0 6,0 5,0 4,0 4,0 15,0 100,0 ~ 

CP 
1975 53,0 16,0 10,0 5,0 4,0 2,0 1,0 9,0 100,0 . 
1976 52,0 17,0 8,0 9,0 1, O . 3,0 2,0 8,0 100,0 
1977 54,0 17,0 8,0 4,0 2,0 3,0 6,0 6,0 100,0 
1978 66,0 9,0 7,0 4,0 2,0 2,0 5,0 5,0 100,0 
1979 45,0(e) 19,0 10,0(e) 2,0 2,0 1,0 2,0(e) 19,0 100,0 
1980 49,0(e) 20,0 10,0(e) 2,0 2,0 1,0 16,0 100,0 
1981 63,0(e) 14,0 6,0 1,0 1,0 0,5 14,5 100,0 
1982 57,0(e) 13,0 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0(e) 17,0 100,0 
1983 57,0(e) 12,0 8,0 0,5 1,0 1,0 4,0(e) 16,5 100,0 
1984 73 O(e) 7,0 7,0 0,5 2,0 1,0 3 O(e) 6,5 100,0 
1985 59:0(e) 8,0 12,0 1,0 3,0 2,0 1:0(e) 14,0 100,0 
1986 70 O(e) 6,0 7,0 1,0 2,0 1,0( ) - 13,0 100,0 
1987 66:0(e) 5,0 8,0 1,0 2,0 1,0 e 2,0(e) 15,0 100,0 

(e) Estimativa. 

FONTE: 1969 a 1978. Irias [33J 
1979 a 1987 - Yearbook Df Internationa1 Trade Statistics (ONU). 

-- . __ ..... - -- ._,---._-_.~~ .. ---~_._._-- -_ ... _ .... -.. _-_._~--,_.,,_., ----"--'-' - ._~-- - ~_._---- - "_._-~-------~"-----~~_ ...... ,.-
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QUADRO 9 

BRASIL - DEM.l\NDA INTERNA DE SUCO DE LARANJA 

(1000 t) 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
1987 (e) 

FONTE: Horticultural Products Review - USDA. 

(e) Estimativa. 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

5 

5 

6 

8 

10 

15 

9 

11 

11 

12 

13 

13 

13 

10 

15 

20 

17 

, 
1 , 
í 
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participação no comércio mundial da laranja "in natura" 
, 
e 

muito reduzida, nao ultrapassando a cifra de 2,5% na safra 

88/89 (Quadro 10). No fim da década de 50 o país foi um dos 

quatro maiores exportadores, perdendo depois esta . -pOSl.çao 

para Israel e Marrocos que se encontram mais perto dos cen-

tros consumidores. À medida que o suco se firmava como um 

figurante de peso na pauta de exportações, caíam os ambar-

ques da laranja "in natura". Para os citricultores, entregar 

a fruta para a indústria tornou-se numa alternativa mais se-

gura. Esta participação diminuta se explica também pelo fato 

de que a produção brasileira nao é sujeita a um controle de 

qualidade eficiente, e o setor ter problemas de estocagem, o 

que reduz as chances de concorr~ncia no mercado externo. A-

pesar disto, de todas as frutas "in natura" que o país ex-

porta, a laranja é a que apresenta hoje o segundo maior vo-

lume exportado (Quadro 11). 

A industrialização da laranja p~opicia, além do 

suco concentrado e congelado, a produção de urna série de 
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2![ADRO 10 

LARANJA - PRINCIPAIS PAíSES EXPORTADORES - 1988/89 

1000t % 

ESPANHA 998 27,0 

MARROCOS 463 12,5 

E.U.A. 367 10,0 

ÁFRICA DO SUL 336 9,0 

CUBA 300 8,0 

GRÉCIA 225 6,0 

ISRAEL 205 5,5 

BRASIL 91 2,5 

MUNDO 3.695 100,0 

FONTE: Horticultural Products Review - USDA. 
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QUADRO 11 

BRASIL - PRINCIPAIS FRUTAS EXPORTADAS (1987) 

(t) 

BANANA 81.220 

LARANJA 81.093 

ABACAXI 15.202 

MELÃO 7.709 

TANGERINA 5.878 

MANGA 3.044 

MAMÃO 3.093 

FONTE: Cacex 
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subprodutos do esmagamento(2), dentre os quais se destaca 

o farelo de polpa cítrica, que é exportado para servir de 

raçao na Europa (Quadros 12, 13 e 14). 

o dinamismo e eficiência desta agroindústria, fez 

com que o suco de laranja se tornasse a terceira "commodityll 

agríco~a na pauta de exportaç5es do Brasil (Quadro 15). Des-

sa forma, o setor citrícola é hoje um dos malS importantes 

do país, apesar de uma certa vunerabilidade, já que está 

quase que totalmente voltado para o mercado externo, e em 

parte é dependente do desempenho da citricultura americana 

concentrada na Flórida. Esta dependência é arriscada, já que 

os Estados Unidos da América como grande produtor, tem o 

Brasil como um supridor residual, que contribui para a manu-

tenção de seu status de maior consumidor mundial de sucos, 

consumindo em torno de 900 mil t/ano, dos quais 1/3 deste 

volume é importado, com o Brasil fornecendo em média 90% 

destas importaç5es. 

(2) Suco natural pasteurizado, sucos resfriados (chilled juice), sucos 
concentrados pasteurizados (hot-pack~ suco em p6, misturas de suco, 
farelo de polpa citrica, 6leos essenciais de citricos, ~cido citri
co, "orange cells", álcool de laranja, etc .. 
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QUADRO 12 

BRASIL -EXPORTAÇÕES DE FARELO DE POLPA CíTRICA 

ANO t US$1000 

1978 415.463 38.899 

1979 496.993 57.417 -
1980 621.845 72.051 

1981 741.543 77.963 

1982 634.168 69.720 

1983 827.370 90.343 

1984 860.874 64.659 

1985 990.146 69.329 

1986 639.490 45.007 

1987 911.134 75.235 

1988 818.982 82.389 

1979 1.055.094 87.810 

FONTE: Cacex 
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QUADRO 13 

BRASIL - EXPORTAÇÃO DE ÁCIDO CíTRICO 

ANO t US$1000 

1971 829 539 

1972 413 274 

1973 247 190 

1974 686 373 

1975 1.212 1.527 

1976 57 73 

1977 380 387 

1978 306 334 

1979 290 412 

1980 2.040 3.068 

1981 1.719 2.366 

1982 741 1.076 

1983 1.096 1.558 

1984 1.999 2.690 

1985 2.229 2.866 

1986 2.142 2.817 

1987 1. 612 2.212 

1988 2.153 2.918 

1989 2.140 2.977 

FONTE: Cacex 
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QUADRO 14 

BRASIL - EXPORTAÇÓES DE ÓLEO ESSEKCIAL DE CíTRICOS 

ANO t US$1000 

1962 0,085 3 

1963 6 74 

1964 2 24 

1965 12 82 

1966 34 59 

1967 65 120 

1968 224 130 

1969 371 205 

1970 525 227 

1971 1.264 584 

1972 1.900 1.037 

1973 1.689 1.125 

1974 2.530 1.980 

1975 2.233 1.541 

1976 3.755 2.065 

1977 5.437 2.721 

1978 5.702 4.631 

1979 6.845 8.699 

1980 7.330 10.259 

1981 7.281 7.382 

1982 7.330 4.462 

1983 11.041 5.664 

1984 11.283 7.631 

1985 11.659 12.777 

1986 11. 515 8.924 

1987 13.754 9.399 

1988 17.321 11.786 

1989 12 .. 966 10.102 

FONTE: Cacex 
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QUADRO 15 - BRASIL - posiçÃo DO SUCO CONCENTRADO DE· LARANJA 

NAS EXPORTAÇÕES 

~o 
Produto ",,---

1983 1984 1985 1986 1987 

i US$ I I I 
i 
I 

US$ % % 
US$ 

% 
11S$ 

% 
US$ : 

'" MIOOES MIDlÕESI HIOOES MIlHÕES I IHIrn)F..Sj /0 

-

I 
100,0 126.213 

I 
I 

Exportação 21.899 100,0 27.005 100,0 25.639 100,0 22.393 i1OJ,O 
i 

Café 2.096 9,6 2.564 9,4 2.619 10,2 2.063 9,2 1.958 ! 7,5 
I 

Soja 2.564 ll,7 2.565 9,5 2.541 9,9 1.562 6,9 2.324 I 8,9 

Suco 608 2,8 1.405 5,2 749 2,9 682 3,0 832 ! 3,2 

L- I I 

Fonte: Informativo da Citrosuco Paulista S/A. dirigido aos 

Citricultores - Nov/Dez/88 
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Sendo assim. uma preocupaçao atual do 
, 

setor e a 

necessidade de conquistas de novos mercados externos que ga-

rantam o escoamento da produção brasileira dê sucos, e di-

minuam a dependência do mercado americano, haja visto que no 

início da década de 90, os novos laranjais plantados na Fló-

rida após as grandes geadas do início desta década estarão 

em plena produção. Vale notar que as perspectivas para a ex-

pansao do mercado interno sao praticamente inexistentes, na 

, 
medida em que o suco tem um forte concorrente que e a laran-

ja "in natura", farta e em diversas variedades, e além dis-

to, o poder aquisitivo da população nao permite o consumo 

deste produto manufaturado. 
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11.1 - O Desenvolvimento da Indústria Brasileira de Suco 

Concentrado e Congelado de Laranja 

A instalação da indústria de sucos cítricos no 

Brasil verificou-se a partir de 1962, ajudada pela alta de 

preços internacionais (os preços, em termos reais, passam 

de US$ 1.583/t em 1962, para US$ 2.321/t em 1963), resultan-

te da queda na produção dos Estados Unidos da América, pro-

fundamente afetada pelas geadas de 1962 (Quadros 16 e 17). 

Naquele ano, entrou em operaçao da primeira fábrica de suco, 

a Companhia Mineria de Conservas, localizada em Bebedouro no 

Estado de são Paulo. O resultado econ3mico do empreendimento 

foi tão compensador que, nos tris anos seguintes, seis usi-

nas de diferentes capacidades foram instaladas e postas em 

produção, todas no Estado de sã6 Paulo. 

Desde o início voltado para o mercado externo, o 

crescimento dessa indústria fez com que, já em 1968, o país 

se tornasse o maior exportador mundial de suco concentrado 

de laranja. 
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QUADRO 16 

SUCO DE LARANJA - PREÇO REAL INTERNACIONAL(l) 

(USS/t a 65° BRIX) 

ANO 

1960 1.702,42 

1961 1.870,13 

1962* 1.582,66 

1963 2.321,22 

1964 2.395,18 

1965 1.792,75 

1966 1.735,24 

1967 1.422,71 

1968 1.727,05 

1969 1.807,01 

1970 1.568,66 

1971* 1.688,06 

1972 1.776,12 

1973 1.429,31 

1974 1.202,59 

1975 1.209,87 

1976 1.052,36 

1977* 2.477,68 

1978 2.113,91 

1979 1.796,10 

1980 1.290,00 

1981* 1.443,64 

1982* 1.609,07 

1983* 1.526,11 

1984 1.924,31 

1985* 1.783,29 

1986 1.323,77 

1987 1.714,41 

(*) Geada 

(1) Def1ator - IPA (USA) base 1980. 

FONTE: Commodity Yearbook; FUNCEX (Fundação Centro de Estudos do Comércio 
Exterior) . 
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QUADRO 17 

E. U • A. - PRODUÇÃO DE SUCO DE LARANJA CONCENTRADO 

ANO 

1962* 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971* 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977* 

1978 

1979 

1980 

1981* 

1982* 

1983* 

1984 

1985* 

1986 

1987 

(*) Geada 

(1000 t) 

203 

147 

233 

268 

419 

268 

397 

436 

449 

449 

570 

570 

587 

626 

639 

566 

557 

747 

622 

449 

492 

410 

372 

415 

415 

475 

FONTE: Calculado pelo autor via OASU 4,32 DILA, a partir de dados do USDA. 
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A indústria cítrica brasileira transformou-se num 

fen8meno internacional. Foi ela que trouxe para o Brasil um 

novo conceito e sua correspondente tecnologia: a finalidade 

primordial da laranja ~ ser mat~ria-prima de um produto in-

dustrial - o suco concentrado e congelado. At~ ent~o o Bra-

sil via a citricultura segundo a ópticaeurop~ia: o princi-

paI era produzir uma fruta de boa cor, aspecto ri' 1 agra ..... ave , 

casca fina, pouco bagaço, saber agridoce, enfim, laranja pa-

ra europeu' consumir. Desde que passou a produzir em escala 

comercial, no início deste s~culo, a citricultura brasilei-

ra dirigiu-se ao mercado de exportação de frutas frescas. Em 

segundo lugar, laranja para brasileiro consumir "in natura". 

o que nao servisse para um ou outro, era refugo industriali-

zável. 

Desde a d~cada de 30, a abundância de laranja e os 

aI tos e baixos da exportação de fruta "in natura" alimenta-

vam a id6ia de que o Brasil devia industrializar o excedente 

da produção. Iniciativas isoladas sempre tropeçaram na falta 

de tecnologia adequada ou na inexistência de mercado consu-

midor. 

Para alguns, a indústria cítrica brasileira era u-

I 
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ma operaçac transit6ria, que devia encerra~-se quando os po-

mares da F16rida, recuperados da geada, voltassem a abaste-

cer as fábricas loca is. O fato é. que as condições de produ-

çao de laranja e suco no Brasil eram diferentes da F16rida. 

Com o tempo, começaram a prevalecer as diferenças nos custos 

de produção. Apesar da menor produtividade dos pomares (ho-

je, segundo o Florida Department of Citrus [21J, produtividª 

de média da F16rida está em torno de quatro caixas 
, 

por per 

, 
enquanto que no Brasil e de aproximadamente duas caixas por 

pé de laranja, de acordo com o Instituto de Economia Agrí-

cola), os custos de ~rodução do suco no nosso país eram mais 

baixos (em 1971, segundo Clarke [UJ, o custo no Brasil es-

tava em torno de US$ 370/380/t, enquanto nos E.U.l\. era de 

US$ 532/t em 1970, de acordo com o Florida Department of 

Citrus), como é até hoje, em virtude do menor valor das 

terras, do baixo custo de mão-de-obra e das facilidades ofe-

recidas pelo governo para a expansao da exportação. Sendo 

assim, empresários como José Cutrale Júnior da Sucocítrico 

Cutrale S/A., e Carl Fisher da Citrosuco Paulista S/A., apr~ 

veitaram a oportunidade para transformar o empreendimento inicial 

num neg6cio rentável. Para tanto contaram com o auxílio dos 
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técnicos do Instituto de Tecnologia de Alimentação (ITAL) , 

do Instituto Biológico, do Instituto Agronômico e do Ins-

tituto de Economia Agrícola, todos órg~os da Secretaria de 

Agricultura do Estado de S~o Paulo. 

Um dos fatores que, além do baixo custo da maté-

ria-prima, e do baixo custo de m~6-de-obra,. contribuíram 

para estruturar a ind~stria no Brasil foram os incentives 

fiscais e financeiros oferecidos pelo governo. Eram as se-

guintes as facilidades ofer~cidas pelo governo: 

1. Financiamento a curto prazo, até 180 dias, para 

a manufatura de artigos de exportaç~o e como adiantamento 

sobre contratos de câmbio, a juros subsidadosi 

2. Financiamentos a médio e longo prazo (180 dias 

a cinco anos) para implantação ou expansao industrial, capi-

tal de giro e sustentaç~o de estoques, a juros subsidadosi 

3. Isenç~o de Impostos sobre Produtos Industriali-

zados (IPI) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

(IeM) sobre o valor das mer~adorias exportadas; 

4. Subsídios fiscais ~ exportaç~o, ou seja, res-

tituição dos valores equivalentes aos impostos citados no 
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item 3, num total de até 28%, e a exclusão da base de cál-

cuIa do imposto de renda do lucro auferião em exportações; 

5. Financiamento agrfcola a juros subsidiados; 

6. Incentivos fiscais para reflorestamento. 

Vale ressaltar, que nenhum destes itens citados re-

ferem-se à programas governamentais específicos para o de-

senvolvimento da produção ou processamento de citros. Os in-

centivos recebidos pelo setor citrícola eram usufruídos, tam-

bém, por vários outros setores da economia, 
, 

porem, sem essas 

facilidades, provavelmente a indústria cítrica brasileira 

não teria alcançado tãv rapidamente o grau de desenvolvimento 

que atingiu. 

Sendo assim, é provável que a expansão da indústria 

brasileira de sucos em rítmo tão rápido nao foi devida somen-

te as pressoes de demanda, mas a uma constelação de fatores 

favoráveis decisivos para seu desenvolvimento. Entre todos, 

os principais fatores foram os seguintes: 

1. Suprimentos abundantes e em expansao de maté-

. 
ria-prima adequada e de baixo custo permitindo 

, 
a indústria 

competir, com vantagens nos mercados mundiais; 
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2. O apoio de uma infraestrutura complexa, capaz 

de fornecer os serviços auxiliares de transporte, energia, 

pesquisa, assist~ncia t~cnica, e outros necess~rios ao pro-

cesso de produção; 

3. A pOlítica governamental anteriormente citada. 

O setor citrícola nacional agrega hoje em torno 

de 30 ind~strias, com uma capacidade de esmagamento da ordem 

de 300 milhões de caixas de laranja por ano. Em 1970, eram 

apenas sete ind~strias com capacidade de 14 milhões de cai-

xas por ano. Da capacidade de esmagamento atual, em torno de 

55% est~ nas maos de duas empresas gigantes, a Citrosuco 

Paulista S/A. e a Sucocítrico Cutrale S/A.. Outras duas 

indústrias, a Coopercitrus Industrial Frutesp S/A. (urna 

cooperativa de agricultores) e a Cargi11 Agrícola S/A., com-

, 
pletam o quadro das grandes empre~as do setor, responsa-

veis as quatro por aproximadamente 75% da capacidade insta-

lada (Quadros 18 e 19). Este grau de concentração da produ-

çao na mao de poucas empresas sempre foi urna constante no 

setor, caracterizando desta forma, a indústria cítrica bra-

sileira corno um 01igop61io. 
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QUADRO 18 

BRASIL - CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO DA INDÚSTRIA CíTRICA 

ANO 

1962 

1963 

196:4 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

(*) Caixa de 40,8 kg. 

'*) (1000 caixas)t 

FONTE: Informação obtida junto ao setor. 

100 

1.775 

4.106 

7.053 

8.400 

9.747 

12.148 

13.571 

14.800 

22.200 

31.080 

39.960 

49.670 

57.600 

72.414 

97.000 

121.000 

171.000 

190.000 

201.000 

213.000 

225.400 

251.171 

270.000 

287.000 

305.000 



.38. 

QUADRO 19 

BRASIL - PARTICIPAÇÃO DAS E~IPRESAS 'PROCESSADORAS DE CíTRICOS 

NO TOTAL DA CAPACIDADE INSTALADA (1987) 

(% ) 

Citrosuco Paulista 28,0 

Sucocítrico Cutrale 25, ° 
Cargill 15,0 

Frutesp 7,0 

Outras 25,0 

Total 100,0 

FONTE: Informações de empresas. 
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11.2 - O Mercado Interno de Suco de Laraªla no Brasil 

Com tantas facilidades para a exportação, larga-

mente usadas pela ind~stria citrica durante sua consolidação, 

entre 1967 e 1980 (ano em que os incentivos fisqüs 
, 
a expor-

tação começaram a ser retirados pelo governo, para atender 

as reclamações dos países importadores), a citricultura bra-

sileira fez do mercado externo de suco a sua mola mestra. 

As exportações de fruta frescas estabilizaram-se ao 

redor de dois milhões de caixas por ano. 

O mercado interno desprezou o esforço de alguns 

fabricantes que, desde 1964 começaram a oferecer suco em la-

ta na tentativa de mudar o tradicional h~bito de consumo da 

fruta fresca. 

Até hoje considera-se .que o mercado interno de su-

co concentrado é "inexistente", embora represent.e um consumo 

de cerca de 20 mil toneladas anuais. 

A empresa pioneira nesse campo foi a Citrosuco 

.Paulista, que, em 1964, apresentou seu produto na forma de 

concentrado congelado sob o nome de "Lanjal". Depois do 
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"Lanjal", a Citrosuco lançou o "Tanjal" (concentrado de tan-

gerina)· e outros sucos, que ho je constituem a linha "Jal". O 

segundo a explorar o mercado interno de suco concentrado foi 

a Citrobrasil, que lançou o "Del Sol". A Avante, lançou o 

Panti. 

Esses tr~s foram os pioneiros a explorar o mercado 

interno de suco concentrado. Outras fábricas tentaram diver-

sas vezes incrementar as vendas de suco dentro do Brasil, 

mas nao se pode falar de sucesso nesse campo. 

Com raras exceções (3), a história do suco de la-

I 

ranja no mercado interno é feita de insucessos. O fraco de-

sempenho deste mercado se deve principalmente ao baixo poder 

aquisitivo da populaç~o e da farta disponibilidade da laran-

ja "in natura" em todo o território nacional. Além desses 

fatores podem-se destacar mais dois: 

1) a desinformaç~o por parte do p~blico que acre-

dita na presença de algum componente químico no suco con-

, 
centrado congelado, o que nao e verdade; 

2) vários fatores que dificultam a comercializaç~o, 

principalmente a falta de câmara frigoríficas adequadas nos 

pontos de vendas. 

( 3) Suco de laranja di luído (marca "Izzy") lançado pela Frutesp em 1985. 
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11.3 - A Relação ent~...!.!:Klústriª-,_a Agricultura e as 

Autoridades Governamentaiª 

A relação entre os produtores de cítricos e os in-

dustriais sempre foi conflituosa e difícil, obrigando muitas 

vezes a intervenção do governo através da Cacex (Carteira de 

Comércio Exterior do Banco do Brasil S/A.) para solucionar a 

problemática negociação da compra da matéria-prima pela in-

dústria. Este tipo de relação se apresenta através do 
, 

cara-

ter oligopsônico da indústria nacional, já que somente as 

duas maiores empresas adquirem em torno de 60% de toda a la-

ranja destinada ao processamento, constituindo assim, uma 

constante ameaça de depressão para os preços pagos aos pro-

dutores. Vale ressaltar que o preço pago pela laranja é de 

suma importância para o desempenho do setor industrial, já 

que do custo total de produção de uma tonelada de suco con-

centrado congelado, a fruta é responsável por aproximadamen-

te 52% deste custo (estimativa para a safra 1985/1986 - Qua-

.dro 20). 

o setor citrícola nacional apresenta hoje pouca 
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QWillRO 20 

SÃO PAULO - EST!MATIVA DO CUSTO DE PRODUÇÃO DO SUCO 

CONCENTRADO DE LARANJA PARA O ANO COMERCIAL DE 1985/1986 

PRINCIPAIS ITENS DO 

CUSTO INDUSTRIA~ 

Fruta 1 

Colheita e Transporte 

Processamento 2 

Imposto de Exportação 

Custo Total 

USS/t a 65° BRIX 

515,9 

129,0 

243,6 

71,6 

960,1 

FONTE: United States Department of Agriculture (USDA). 

1. Considerando preço recebido pelo produtor de US$2/caixa na 

rendimento de 3,9 kg de suco/caixa; 

% 

51,73 

13,44 

25,37 

7,46 

100,00 

, 
arvore e 

2. Inclui O tambor e o transporte at~ o Porto de Santos. A receita dos 

subprodutos não foi considerada. 

Obs.: Descontando-se do custo total a receita dos subprodutos, de apro

ximadamente US$ll5/t, restariam US$845/t. 

, 
1 
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intervençâo dn governo. A presença do Estado se faz presente 

principalmente atraves dos impostos, do cr~dito subsidiado, 

e da fixação do preço de refer~ncia para exportação. Vale 

ressaltar que a fixação do preço de exportação 
, 

nao e exclu-

sivo do setor de cítricos, atingindo todos os produtos ex-

portados e que a manelra de determinação deste preço para â 

exportação de suco concentrado, obedece a um método tra~spa-

rente de cálculo, sendo a média das cotações do suco na 

Bolsa de C6ntratos Futuros de Nova Iorque nos ~ltimos vinte 

dias ~teis, com reajuste deste preço ocorrendo sempre que a 

média sofrer var~.ação 'positiva ou negativa de US$ 25ft. No 

que se refere aos impostos (I.C.M., I.P~I., imposto de ex-

portação) e ao crédito subsidiado (para a agricultura), es-

tes também nao sao exclusivos do setor, o que demonstra que 

a citricultura nacional nao recebe um tratamento diferencia-

do por parte dos governantes. 

No período 1974-1976, registrou-se grave crise e-

conômico-financeira no complexo agroindustrial, advinda em 

parte das medidas restritivas impostas às importações pelos 

países do C.E.E., as voltas com desequilíbrios em suas ba-
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lanças comerciais, afetadas pela substancial elevação dos 

preços do petr61eo. Esta crise tornou-se um marco, nao ape-

nas pela fal~ncia de uma grande empresa do setor, a Sander-

son, mas porque os citricu1tores se organizaram na Associ-

trus (Associação Paulista de Citricultores), os industriõis 

formaram a Abrassucos (Associação Brasileira das Ind~strias 

de Sucos Cítricos), e a Cacex, de um guichê de licenças de 

exportação, evolui para f6rum de debates e árbitro dos pre-

ços de laranja. A criação da Anic (Associação Nacional da 

Ind~stria Cítrica) deu-se apenas em 1985, com a saída da 

Citrosuco e da Cargill da Abrassucos. Em 1988, com o desli-

gamento da Sucocítrico Cutrale da Abrassucos, esta ind~stria 

aliada a outras ind~strias do mesmo grupo criaram a Abeci-

trus (Associaçã.o Brasileira dos Exportadores de Cítricos). 

A intervenção da Cacex no setor de laranja se deu 

de forma paulatina. No começo, os industriais iam à Cacex in 

dividualmente para apenas obter guias de exportação. Com o 

crescimento do setor, passaram a fazer queixas, especialmen-

te contra os produtores de laranja. Com o tempo, estes tam-

b~m começaram a aparecer na Cacex para reclamar dos indus-

I 
I 
. j 
I 
: , 
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triais.No início da década de 70 as compras de laranja junto 

aos citricultores eram feitos desorganizadamente. Nesta épo-

ca, durante o esforço para dar diméns~o ~ política brasilei-

ra de exportação, organizou-se na Cacex, vários comitês se-

toriais, corno forma didática de fortalecer o setor empresa-

rial, facilitar o diálogo entre os diferentes setores e in-

duzir a livre iniciativa a buscar soluções para os seus pro-

blemas. 

Um desses comitês era o do setor cítrico, que aprg 

septava o maior grau de conflito entre todos os comi~ês cria 

dos. Nos primeiros an?s, os funcionários da Cacex se assus-

tavam com as hostilidades existentes entre os empresários do 

setor. Freqüentemente os conflitos permaneciam longo tempo 

sem definição, tornando as reuniões cansativas, tensas e 

desgastantes. 

Como fórum de negociação a Cacex procurava admi-

nistrar três tipos de conflitos que, 
, 
as vezes apareciam si-

multaneamente: entre os citricultores e os industriais, en-

-
tre as indústriãs grandes e as·indústrias pequenas, entre 

as duas grandes indústrias - Citrosuco e Cutrale. Mesmo as-
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sim, era possível obter decisões por consenso, que a Cacex 

apenas homologava. Foi assim que surgiu o preço interno ~ni-

co para a caixa de laranja. 

Hoje nao mais a Cacex atua como mediadora nos a-

cordos de preços da laranja, e as reuniões para tais acordos 

sao bem menos conflitantes, nao s6 pelo fato de que o debate 

se dá entre as associações do setor, como também pelo crité- " 

rio mais adequado adotado desde a safra 1987/1988 para o pa-

gamento da caixa de laranja,' o chamado "contrato de partici-

pação". Esta nova forma prevê o atrelamento dos preços ln-

ternos pagos pela laranja às cotações internacionais do suco 

na Bolsa de Nova Iorque por um período de doze meses. O que 

ocorre é a participação dos produtores rurais nos possíveis 

lucros ou prejuízos advindos da comercialização no mercado 

externo. Estes contratos sao extremamente vantajosos para os 

produtores nos anos de alta nos preços internacionais (como 

nos anos recentes) e perigosos em anos de queda dos preços. 

Isto se justifica pelo fato Üe que no início da safra, os 

industriais acertam um preço com os produtores rurais pela 

caixa de laranja e fazem o pagamento deste valor parcelada-
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mente. No final da safra, baseado na cotaç~o m~dia do suco 

na Bolsa de Nova Iorque durante todo o ano safra (julho a 

junho), calcula-se o valor da caixa, caso este preço supere 

o que já foi pago aos agricultores, o produtor receberá a 

diferença. Note que poàe ocorrer o aposto, isto é, os agri-

cultores terem saldo negativo com·a ind~str~~, o que poderá 

ser pago com dinheiro ou em laranja da safra seguinte. 

Como exemplo cita-se o ocorrido na safra 1987/1988. 

No inicio da comercializaç~o. da safra, foi acordado um pa-

gamento de Cz$ 39,00/caixa a titulo de antecipaç~o, sendo 

Cz$ 12,00 ~ vista e mais tris aprcelas de Cz$ 9,00 vincendas 

em outubro/87, janeiro e abril/88. Mais tarde, 
, 

porem, houve 

mais Ur.l adiantamento da ordem Cz$ 40, aO/caixa em duas par-

celas, uma de Cz$ 25,00 em 15 de outubro e outra de Cz$ 15,00 

em 15 de dezembro de 1987. O preço final da caixa foi calcu-

lado numa equaçao em que a despesa de comercializaç~o da in-

d~stria é subtraida do preço médio da tonelada de suco na 

Bolsa de Nova Iorque no ano ~afra 87/88. O valor obtido foi 

dividido pela taxa de rendimento da fruta de caixas/ 

t). Tendo-se, assim, o preço final da caixa de laranja em 
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dólares. Para se chegar ao valor em cruzados, utilizou-se a 

cotaç~o m~dia desta moeda estrangeira no ano safra 87/88 

(desde a safra 88/89, a conVersa0 se d~ pelo dólar do dia 

do acerto final). Conhecido este valor, descontou-se os a-

diantamentos de Cz$ 39,00 e Cz$ 40,00 (que sofreu correçao 

monet~ria), para 
, 

so assim se chegar ao v'alor que restava 

pagar ao agricultor. Frente ao valor m~dio do suco de 

US$ 2.251,53/t, ao rendimento da fruta de 280 caixas/ 

t, e ao 'custo industrial de US$ 1.347,82/ton, os produ-

tores receberam cerca de US$ 3,23/caixa na safra 87/88 (Qua-

dro 21). I 

1 
Esta forma de pagamento da mat~ria-prima ~ urna an- I 

tiga reinvindicaç~o dos produtores agr{colas, j~ que ante-

riormente o contrato a preço fixo trazia constantemente pre-

juizos ao setor rural, seja por nao se beneficiarem com a 

elevação do preço do suco durante o per{odo da safra, seja 

pelas elevadas taxas de inflação presentes na nossa econo-

mia que faziam com que o preço pago pela laranja perdesse 

boa parte de seu valor real. 
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QUADRO 2J. 

SÃO PAULO - PREÇO MÉDIO DA LARANJA 

A~~O US$/CAIXA(l) US$/CAIXA(REAL) (2) 

1960 0,55 1,56 

1961 0,46 1,31 

1962 0,67 1,90 

1963 0,74 2,10 

1964 1,06 3,01 

1965 0,69 1,92 

1966 0,68 1,83 

1967 0,64 1,72 

1968 0,86 2,25 

1969 1,43 3,60 

1970 0,88 2,14 J 

·1 1971 1,01 2,38 
! 

1972 1,10 2,48 " 
1973 1,48 2,95 

1974 1,00 1,68 , 
1975 1,00 1,54 

i 

1976 0,92 1,35 

1977 2,20 3,04 

~ 1978 2,00 2,57 
! 
i 

1979 2,00 2,28 

1980 1,60 1,60 

1981 2,20 2,02 

1982 1,90 1,71 

1983 1,48 1,31 

1984 2,44 2,11 

1985 3,20 2,79 

1986 1,35 1,21 

1987 3,23 2,82 

1988 3,74 3,14 

'(1) Caixa de 40,8 kg. 

(2) Deflator - IPA(USA) base 1980 

FONTE: Cacex; Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Secretaria de Agri-
cultura do Estado de são Paulo. 
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Quanto à fixação ào preço de exportaçao do suco, 

esta intervenç~o governamental se faz presente no setor a-

trav~s da Cacex. Antes de 1987, o preço de refer~ncia para 

exportaç~o, que obedece a partir de então um m~todo claro de 

cálculo como já foi descrito, era o chamado preço i' • 

mlnlmo de 

exportação, adotado desde 1982. A "fixação deste preço tambéM 

dependia da cotação internacional do suco concentrado conge-

lado, por~m não seguia um m~todo transparente como & o atual. 

A sua determinação e variação era decidida em dif{ceis reu-

niões entre a Cacex, cs agricultores e a indústria. Este 

controle por parte do governo tem como objetivo maior, e-

vitar o subfaturamento das exportações (Quadro 22). 

Em 1982, a Cacex iniciou um maior gerenciamento 

da citricultura nacional ao adotar um sistema de cotas de 

exportação. Aceitas por todas as indústrias e homologadas 

pela Cacex, para vigorar, em principio, ao longo dos anos de 

1982, 1983 e 1984, as cotas baseavam-se nas exportaçoes dos 

anos anteriores e na capacidade de moagem das indústrias, 

Esta política objetivava sustentar o preço internacional em 

nível elevado. 
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QlJADRO 22 

SUCO DE LARANJA - PREÇO REAL DE REFERENCIA PARA EXPORTAÇÃO 

FIXADO PELA CACEX(*) 

ANO 

1982 988,3 

1983 1.233,3 

1984 1.524,0 

1985 827,7 

1986 9<1'2,6 

1987 1.320,5 

(*) Def1ator: IPA(E.U.A) base 1980 

FONTE: Cacex. 
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Embora excluísse as pequenas fábricas situadas fo-

ra de são Paulo, o acordo das cotas de exportação foi uma 

solução que funcionou satisfatoriamente, quanto perduraram 

as boas condições de preço no mercado internacional. Com a 

queda das cotações em 1985, algumas empresas sentiram-se no 

direito de reinvindicar mudanças nos percentuais acordados 

(Quadro 23). Al~m disso, haviam novas empresas na disputa: 

Bascitrus, fundada em 1963, e a Citro-Pectina que passou a 

produzir suco de laranja em 1985. 

No início de 1986, já questionado at~ judicialmen-

te por uma ind~stria, '0 acordo de cotas estava praticamente 

liquidado frente a fraca demanda pelo suco de laranja rel-

nante nesta ~poca. De um ano para outro, o suco brasileiro 

caiu de 1800 para 800 dólares a tonelada. 

Corno se vê esta maior intervenção do governo no 

setor de cítricos durou pouco. 
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. ®:ADRO 23 

PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS PROCESSADORAS DE CíTRICOS NAS 

COTA'S DE EXPOR':;'AÇÃO FIXADAS PELA CACEX 

INDÚSTRIAS % 

Cutrale 34,65 

Citrosuco 30,69 

Cargill 13,86 

Frutesp 10,79 

Citrova1e 3,46 

Frutropic 2,28 

Branco Peres 1,19 

Citromojiana 1,19 

Central Citrus 0,89 

Outras 1,0 

FONTE: "A Laranja no Brasil 1500-1987" - Uma publicação da Coopercitrus 

Industrial Frutesp S/A. 



.54. 

II.4 o Comércio Internacional de Suco de Laranja Concentrado 

e Congelado 

o comércio internacional de cítricos processado 
, 
e 

hoje bastante significativo. Entre to~os os produtos comer-

cializados, o suco de laranja é o de maior vQlume, superando 

em muito os demais. A maioria do suco de iaranja 

( 4) 
está na forma de suco concentrado e congelado 

negociado 

sendo a 

Bolsa de Mercadorias de Nova Iorque o centro das transações 

com este commodity. De 1978 a 1987 o total de suco de laranja 

comercializado nas economias de mercado, segundo o critério 

da Organização das Nações Unidas (ONU), evolui em termos 

reais de US$ 794 milhões(*) para US$ 1.541 milh5es<*), um in-

cremento de aproximadamente 94%. 

O Brasil e OP E.U.A. sao nao só os maiores produto-

res de laranja, responsáveis por 50% da produção mundial em 

1988 segundo a FAO, corno também os maiores produtores de suco desta 

( 4) Existe comércio também de suco concentrado de .laranja não congelado 
e de suco de laranja na sua concentração natural ou suco simples. 

(*) Estimativa. 
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fruta, já que grande parte da produção destes países se des-

tina ao processamento. Na sa fra 1988/1989, de acordo com o 

United States Department of Agriculture (USDA), cada um 

destes países destinou em torno de 75% de sua produção de 

laranja para a indústria. Os demais produtores de suco, com 

volumes produzidos bem inferiores ao Brasil e E.U.A., ln-

cluem a Argentina, Austrália, Chile, Cuba, Chipre, Egito, 

Grécia, Itália, Israel, Japão, México, Marrocos, África do 

Sul, Espanha, Tunísia, Turquia e Uruguai, com destaque para 

Itália, México e Israel (Quadro 24). 

Quanto à exportação, o Brasil é o principal ex-

portador, responsável em 1987 segundo a ONU, por 66% do va-

lor exportado mundialmente. Entre os demais exportadores se 

destacam os E.U.A., Israel, Países Baixos e Alemanha Oci-

dental (Quadro 25). 

Em relação aos principais importadores destacam-

-se os E.U.A. como o maior país importador, responsável em 

1987, segundo a ONU, por 37% das importações mundiais, a 

Comunidade Econômica Européia (45%) e o Canadá (7%) (Quadro 

26). A posição dos E.U.A. de maior importador mundial ori-
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Q!LADRO 24 

LARANJA - PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO NOS PRINCIPAIS PAíSES 

PAís 

BRASIL 

E.U.A. 

ITÁLIA 

MÉXICO 

I·SRAEL 

PROCESSADORES - 1988/1989 

PRODUÇÃO 
(A) 

14.150 

8.269 

2.170 

2.269 

546 

(1000 t) 

FRUTA PROCESSADA 
(B) 

10.690 

6.385 

800 

344 

341 

FONTE: Horticultural Products Review - USDA. 

(B)/(A) 

0,75 

0,77 

0,37 

0,15 

0,62 



,QUADRO 25 

SUCO DE LARANJA - PRINCIPAIS PAíSES EXPORTADORES 

(US$ MILHÕES) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

BRASIL(e) 332,9 285,2 327,4 647,5 545,5 598,6 1.390,3 753,3 891,8 1.162,4 

ISRAEL 53,9(e) 67,6(e) 69,7(e) 66,6 83,6 87,7 131,5 148,1 92,1 147,3 

E.U.A. 99,3 114,3 132,1 141,4 127,3 128,3 130,2 99,2 71,7 94,2 111 
-..J 

PAíSES BAIXOS 27,0 29,2 35,9 46,7 57,1 81,0 55,4 73,7 62,3 115,2 

ALEMANHA OCo 15,8 23,2 26,6 32,4 28,6 29,8 32,0 31,1 37,8 63,4 

ITÁLIA 10,2 12,6 10,0 14,8 13,7 13,4 31,2 41,7 21,5 33,9 

MÉXICO(e) 17,4 12,0 2,1 2,8 13,6 40,7 51,7 17,6 32,1 

BÉLGICA-
LUXEMBURGO 16,8 15,5 14,9 14,2 14,5 J.2,5 18,1 25,4 25,1 32,7 

MARROCOS 9,9 8,9 4,6 5,4 5,8 6,5 15,1 23,8 14,0 11, O (e) 

ESPANHA 13,0 13,6 13,6 110,5 10,5 4,8 8,8 10,8 8,5 11,5 
MUNDO<*)(e) 619,4 620,9 673,8 1.034,5 958,1 1.048,4 1.916,9 1.276,6 1.272,6 1.764,1 

(e) Estimativa. 

(*) Economia de mercado segundo conceito da ONU. 

FONTE: Yearbook of International Trade Statistics (ONU). 



QUADRO 26 

SUCO DE LARANJA - PRINCIPAIS PAíSES IMPORTADORES 

(US$ MILHÕES) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

E.U.A. 146,8 141,4 69,3 285,2 325,5 301,0 849,0 561,6 519,8 654,3 

CEE 257,3 327,3 364,0 416,7 450,6 493,3 546,4 619,0 559,1 800,7 

CANADÁ 95,9 104,8 106,3 125,5 124,4 124,9 151,9 141,2 104,2 120,6 V1 
OJ 

SUÉCIA 32,2 3;1., 4 29,5 29,0 25,7 25,0 28,2 27,9 .23,8 32,7 

JAPÃO 2,6 5,9 4,4 6,6 8,5 8,0 7,4 38,8 19,5 18,9 
SUIÇj\(e) 10,7 10,6 9,8 11,3 11,9 17,1 18,6 20,9 18,8 26,7 

MUNDO(*) 653,7 772,2 767 ,3 (e)l .008,8 1.130,4 1.087,4 1.751,9 1.545,9 1.331,9 1.771,0 

(e) Estimativa. 

(*) Economia de mercado segundo conceito da ONU. 

FONTE: Yearbook of International Trade Statistics (ONU). 

--~-,-- ---- - .. ----------------------- ~-~--- ---_._--- - ~----- ----~._--
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ginou-se da queda da produção americana de suco nos anos 80, 

como resultados das geadas ocorridas na Flórida, que levou 

o país a buscar fornecedores no exterior para abastecer o 

seu grande mercado consumidor. Segundo a ONU, as importações 

americanas de suco de laranja elevaram-se de US$ 69 milhões 

em 1980 para US$ 571 milhões em 1987, em t~rmos reais. Vale 

ressaltar que alguns países importadores importam o suco 

concentrado para reexportá-lo após reprocessado, reembalado 

ou misturado com outras qualidades de sucos (blended). É o 

caso entre outros, dos Países Baixos, E.U.A., Alemanha Oci-

dental e Bélgica-Luxemburgo. 

Na década de 60 iniciam-se as exportações brasi-

leiras de suco de laranja. Em 1962 expoYtou-se apenas 235/t 

de suco gerando divisas no valor de US$ 238 mil, de lá para 

cá a evolução das exportações foi bastante significativa 

atingindo em 1989 um total de 730 mil/t, no valor em termos 

reais de aproximadamente US$ 800 milhões (Quadro 27), tor-

nando o suco um dos principais produtos da pauta de exporta-

çoes (Quadro 28). Hoje o Brasil exporta para mais de 40 paí-

ses, com destaque para os E.U.A., que absorveram em 198~ 
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QUADRO 27 

BRASIL - EXPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA CONCENTRADO 

ANO 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

t 

235 

5.514 

3.825 

5.760 

13.929 

18.647 

30.096 

23.245 

33.468 

77.334 

87.156 

120.990 

108.460 

180.897 

209.841 

213.524 

335.629 

292.200 

401.026 

639.047 

521. 217 

553.110 

904.805 

484.782 

808.262 

754.967 

663.600 

730.174 

USs 1000 FOB C*) 

238 

6.157 

4.073 

5.237 

12.744 

17.966 

30.482 

27.496 

35.838 

84.424 

93.537 

126.828 

99.243 

126.213 

148.067 

244.898 

426.657 

320.715 

338.653 

603.798 

515.144 

539.402 

1.216.810 

651.806 

611.826 

725.329 

960.897 

815.233 

(*) Rea1/Def1ator - IPA(USA) base 1980. 

FONTE: Cacex. 

uss/t C*) 

1.012,00 

1.116,54 

1.065,00 

909,10 

914,91 

963,50 

1.012,80 

1.182,85 

1.070,82 

1.091,66 

1.073,20 

1.048,24 

915,01 

697,72 

705,61 

1.146,93 

1.271,21 

1.097,58 

844,46 

944,83 

988,34 

975,39 

1.344,82 

1.344,53 

756,96 

960,74 

1.448,01 

1.116,49 

~ 

I 

I 
f 



QUADRO 28 

BRASIL - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS 

(US$ 1.000 FOB) 

PRODUTO 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Café (Grão) 845.513 2.486.055 1. 516.646 1.857.526 2.095.526 2.564.136 2.337.545 

Farelo de Soja 456.774 1.449.013 2.136.176 1.619.165 1.793.219 1.460.179 1.177.193 

Minério de Ferro 920.891 1.563.804 1.147.079 1.290.471 1.014.666 1.020.796 1.110.972 

Calçados de Couro 104.819 365.201 536.864 485.749 650.826 994.990 886.680 

Soja (Grão) 648.901 393.930 403.672 123.457 308.571 454.116 763.354 
0'1 
I--' 

Suco de Laranja 82.213 338.714 659.156 573.388 607.931 1. 414.500 762.755 

Motores (Explosão) 87.745 352.683 371.496 352.083 432.497 550.715 641.368 

Chapas de Ferro 114.774 233.447 233.754 367.744 698.771 643.055 564.017 

Fumo de Folha 141. 950 284.264 356.486 462.777 457.929 448.821 438.312 

Óleo de Soja 153.587 421. 250 544.871 222.359 222.359 557.178 331.393 

FONTE: Cacex. 
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cerca de 36% das exportações brasileiras, e a C.E.E. adqui-

rindo 46% das nossas exportações de suco. O Canadá e Israel 

também sempre foram importantes clientes do Brasil (Qua-

dro 29). 

Como a produção brasileira de suco de laranja a-

presenta tendência de forte crescimento, tornou-se impera ti-

vo para o setor a busca de novos mercados. Esta procura de-

semboca principalmente no Oriente, com destaque para o Japão. 

De todos os mercados, o mercado japonês é o mais promissor, 

lá já existe o hábito de consumo, porém as exportações para 

este país sempre estiveram sujeitas às cotas de importação. 

Este mercado começou a se abrir desde o acordo firmado entre 

o Japão e os E.V.A. em junho de 1988, que eliminará pouco a 

pouco as restrições japonesas para a importação de cítricos. 

A partir de 1992 nao existirá mais cotas de importação para 

A 

suco de laranja e preve-se um potencial ao redor de 100 a 

200 mil toneladas (hoje o Japão importa ~o Brasil em torno 

de 20 mil toneladas segundo a Cacex)( 5 Pode-se destacar 

ainda a Coréia do Sul, cujo mercado praticamente inexistia 

( 5) No Japão está sendo construído por empresas brasileiras, um termi
minaI para receber suco concentrado a granel. 
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QUADRO 29 - BRASIL - EXPORTAÇÃO DE SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, SEGUNDO A PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL 

DAS PRINCIPAIS REGIÕES IMPORTADORAS (%) 

~I . 1963 
REGIÃO 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 ~ 
E.V.A. 13,8 49,1 22,9 14,6 18,2 40,6 12,1 3,0 30,3 20,3 9,1 21,3 10,5 I 9,9 20,1 

Cac.adá 45,3 33,4 14,3 29,4 13,7 20,8 20,1 12,8 13,5 12,2 7,3 6,9 11,3 8,0 7,8 

C.E.E. 40,1 17,4 62,2 49,9 62,4 36,5 60,6 72,9 51,4 57,5 70,3 53,3 54,7 60,8 48,8 

Israel 0,7 - - 4,2 2,6 - 2,4 5,9 0,3 1,4 2,2 1,0 4,4 6,9 2,6 

Japão - - - - - - - - - 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Outros 0,1 0,1 0,6 1,9 3,1 2,1 4,8 5,4 4,5 8,4 11,0 i 17 'i=,9 14,2 20,6 

100,0 1100,0 
1 . 

TOTAL 100,0 1100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I' j 100,0 100,0 .100,0 1100,0 1100,0 1100,0 
I 

'" I , I 
1989 I '-... ANO 

REGI~ 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

--

E.V.A. 42,2 26,2 19,7 40,6 57,2 46,3 62,8 59,1 51,3 43,4 38,9 35,6 

Canadá 9,2 9,1 6,8 4,1 3,8 5,8 5,2 4,5 5,1 7,9 6,8 8,3 

C.E.E. 29,0 43,6 53,7 45,7 i 28,0 36,9 25,9 28,/1 38,1 44,8 48,9 46,4 

Israel 2,8 3,4 1,9 1,9 1,1 1,8 1,4 1,2 1,4 0,7 0,4 0,7 

Japão 0,3 0,8 0,7 0,7 1,0 0,8 6,5 I 2,6 2,2 1,1 1,3 2,8 

Outros 16,5 16,8 17,2 7,0 8,9 8,4 4,2 i 4,2 1,9 2,113,7 6,2 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100, O l_1_0~,~JI00, ° " 100, ° 110o, 0J_1?_O,~ 100,0 100,0 100,0 
-- - ----

r'Or! te: Cacex 

.----- --_ .. _-----,-~---------------_._------------------------ ----------------------------

O" 
W 
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h~ alguns anos e atualmente j~ est~ importando cerca de 10 

mil toneladas por ano. Outro mercado que apresenta boas per.§ 

, 
pectivas e o da U.R.S.S .. No ano de 1988 foi assinado um 

acordo de "joint-venture" entre a Suécia, Brasil e a URSS, 

para a produção, a 500 km de Moscou, de 5 mil toneladas de 

suco de maça produzida na região, 'e que será em quase sua 

totalidade exportado. A receita em divisas 
, 

sera aplicada 

na importação de suco de laranja do Brasil. Este projeto 

estar~ em funcionamento em 1·991. E finalmente pode-se citar 

a China, o Taiwan e o Sudeste Asi~tico corno mercados com 

potencial para absorverem o produto brasileiro. A médio pra-

zo, o setor estima que as divisas advindas das exportações 

para estas regiões podem chegar a níveis próximos aos regis-

trados com as exportações para a Europa. Hoje estas exporta-

çoes estão em torno de 40 mil toneladas, aproximadamente 6% 

do volume total exportado pelo Brasil, de acordo com dados 

fornecidos pela Cacex. 
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111 OS INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS ÀS EXPORTAÇÕES DE 

MANUFATURAS 

Até meados dos anos sessenta, a política comercial 

no Brasil esteve voltada para a substituição de importações 

através da adoção de taxas múltiplas de câmbio, da imposição 

de tarifas e da lei de similares. A pOlítica de proteção dos 

mercados domésticos discriminava contra as exportações de 

manufaturados, pois aumentava o custo dos insumos importados 

usados para a exportação. Além disto, nao se concediam 
, 
as 

exportações isenções dos pagamentos de impostos indiretos. A 
i 

consequencia dessas medidas foi que as exportações pratica-

1 
mente estagnaram. O índice de quantum das exportações de ma-

nufaturados era o mesmo em 1959 e 1964 (Quadro 30). 

A partir da metade da década de sessenta, a po-

lítica comercial muda substancialmente, visando aumentar a 

orientação exportadora do setor industrial. Não 
, 

so as ex-

portações passaram a ser isentas dos impostos indiretos, co-

mo diferentes subsídios fiscais e creditícios foram criados. 

Esta estratégia obteve um relativo sucesso, corno indica o 
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QUADRO 30 

BRASIL - íNDICE DE QUANTUM DAS EXPORTAÇÕES DE MANUFATURADOS 

ANO 

1959 35 

1960 35 

1961 40 

1962 32 

1963 33 

1964 35 

1965 56 

1966 59 

1967 66 

1968 70 

1969 86 

1970 100 

1971 104 

1972 155 

1973 177 

1974 194 

1975 206 

1976 214 

1977 265 

1978 315 

1979 355 

1980 434 

FONTE: Revista Conjuntura Econômica de julho/1973, janeiro/1975, julho/ 
1979 e janeiro/1982. 
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crescimento significativo das exportações de produtos manufa-

turados em torno de 675% entre 1965 e 1980 (Quadro 30). 

A política de incentivos à exportação compreende to 

das as medidas que incluam qualquer diferença de tratamento 

por parte do governo entre exportações e vendas internas, que 

favoreça as primeiras. Os incentivos se diferenciam em fis-

cais e financeiros. Usualmente distingue-se os incentivos 

fiscais às exportações em três c~tegorias: 

a) Isenções Fiscais: o Gatt (Acordo Geral de Tari-

fas e Comércio) admite que isentar as exportações de impos-

tos sobre produtq nao 'consti tui um subsídio, já que as lsen-

çoes buscam apenas restaurar um esquema de vantagens compa-

rativas existentes antes da imposição dos impostos, tornando 

o preço do produto a custo de fatores. De todas as isenções 

que passaram a ser usufruídas pelas exportações, as mais 

importantes sao as referentes ao IPI (Imposto sobre 

Produtos Industrializados), datada de 1964(6), e ao ICM (Im-

( 6) Lei nº 4502 OÕ/ll/64) que criou' o IPI (na época, imposto de consu
mo). 
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posto de Circulaç~o de Mercadorias), data de 1967(7). 

b) Subsídios Fiscais: caracteriza o subsídio o es-

tímulo governamental que leva o preço recebido pelo produtor 

a ser maior do que o preço a custo dos fatores de produç~o. 

Os subsídios fiscais concedidos aos exportadores compreende-

ram os créditos-prêmio de IPI (1969)(8) e de IeM (1970)(9),e 

a exclus~o do lucro auferido nas exportações da base de cál-

culo do imposto de renda (1971) (10). No "Anexo B" se apresen-

ta os textos das leis que criaram estes subsídios. O crédito 

fiscal de IPI consistia em conceder às empresas fabricantes 

de produtos manufaturados um crédito, em sua escrita fiscal, 

como ressarcimento de tributos pagos internamente, de lm-

portância correspondente ao IPI, calculado, como se devido 

fosse, em moeda nacional, das vendas para o exterior, me-

diante a aplicação de alíquotas especificas na Tabela de In-

cidência do IPI (TIPI), desde que nao superiores a 15%, caso 

em que este valor era aplicado, ou, quando fosse o caso, de 

( 7) § 7º do art. 23 da Constituição de 24/01/67, Ato Complementar nº 
35 (28/02/67) e Decreto-Lei nº 406 (31/12/68). 

( 8) Decreto-Lei nº 491 (05/03/69). 

( 9) Conv~nio AE-1/70 (15/01/70). 

(lO) Decreto-Lei nº 1158 (16/03/71). 



.69. 

alíquotas determinadas em ato do Ministro da Fazenda. A base 

de cálculo do incentivo era em geral o valor FOB em cruzei-

ros das vendas para o exterior. 

No âmbito estadual foi igualmente concedido um 

crédito tributário de IeM às exportações que gozassem de se-

melhante estímulo no campo do IPI. A base de cálculo era o 

valor FOB em moeda nacional das exportações. A alíquota era 

igual à aplicada para o cálculo do crédito de exportação do 

IPI desde que não excedesse a alíquota de IeM vigente para 

operaçoes de exportações (13%), caso em que esta alíquota se 

aplicaria. 

Desta forma, uma produto manufaturado tinha como 

crédito-prêmio um percentual aplicável sobre o valor FOB de 

exportação tanto para o IPI quanto para o leM. 

Vale atentar para o fato de que como os produtos 

exportados eram isentos de IeM e IPI e davam direito 
, 
a ma-

nutenção dos créditos relativos a impostos sobre insumos que 

os integram, bem como aos créditos prêmio de exportação, as 

empresas exportadoras podiam terminar um período fiscal na 

posição de credoras líquidas de um ou ambos os impostos. 
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Sendo assim, eram as seguintes as modalidades de utilização 

dos cr~ditos nao passíveis de compensaçao contra d~bitos de 

IPI e ICM referentes a operaçoes internas, de acordo com 

descrição em Varsano [66J: 

a) Manutenção do crédito para compensaçao futura; 

b) Transfer~ncia para outro estabelecimento da mesma empresa 

(no caso do ICM, situado na mesma unidade de federação); 

c) Transfer~ncia para estabelecimento de empresa interdepen-

dente; 

d) Transfer~ncia para estabelecimento de terceiros fornece-

dor de matérias-primas, produtos intermediários, ou mate-

rial de embalagem (no caso de IeM,situado na mesma unida-

de de federação); 

e) Pagamento de outros débitos fiscais; 

f) Restituição em espécie. 

c) Outros Incentivos: nesta categoria pode-se ci-

tar como importantes instrumentos promovedores de exporta-

çao, o regime de "Draw-Back" (1966) (11) e 

. . -. ( 2) (12) peclals de Expor~açao - Beflex . 197 . 

(11) Decreto-Lei nº 37 (21/11/66). 

(12) Decreto-Lei nº 1219 (15/05/72). 

os Programas Es-

O primeiro con-

I 
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siste em dispensar de tributos as importações de insumos que 

integrem um produto de exportaç~o. Os Programas Especiais de 

Exportaç~o sao planos de exportaç~d de longo prazo (em geral 

mais que 10 anos) que as empresas submetem 
, 
a Comiss~o para 

Concess~o de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de 

Exportaç~o (Befiex). Aprovados os programas, as empresas se 

comprometem a cumprí-los em troca da concessao de incentivos 

fiscais para seus projetos de implantaç~o, ou ampliaç~o, 

além dos usualmente concedidos às exportações. 

Além dos incentivos fiscais os produtores foram 

beneficiados com diversas linhas de crédito para financiar a 

produç~o, a estocagem e as vendas dos produtos que exporta-

vamo Estas linhas de crédito além de garantirem o acesso dos 

exportadores aos recursos financeiros, lhes proporcionaram 

fundos a custos inferiores ao mercado, na maioria dos casos 

negativos em termos reais. Entre estes incentivos financei-

ros advindos na forma de subsídio creditício se destaca o 

Programa de Financiamento à Produç~o para Exportaç~o estabe-

lecido na sua or~gem pela Resoluç~o Bacen n 2 71 (01/11/67). 

Os beneficiários do programa eram os produtores que se habi-
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, 
litavam junto a Cacex mediante assinatura de um "Termo de 

Responsabilidade" no qual se comprometiam a comprovar a ex-

portação da produção financiaãa em um prazo de 360 dias. Au-

t.orizada a participação da empresa, a Cacex emitia em "Cer-

tificado de Habilitação" que possibilitava obter emprésti-

mo junto a bancos comerciais (inclusive feder"ais) ou bancos 

de investimento, que eram os agentes do programa. Os bancos 

podiam redescontar ou refinanciar os títulos junto ao Banco 

Central, sendo a aplicação g~obal de cada banco limitada a 

100% do capital social realizado mais reservas livres, e 

sua aplicação por empresa limtiada a 5% deste valor. 

Sendo assim, os subsídios concedidos aos exporta-

dores a partir de meados dos anos 60 compreenderam os 
, 

cre-

ditos-prêmio do IPI e do ICM, os juros subsidiados e a exclu 

sao da base do imposto de renda do lucro auferido em expor-

tações. O crédito do IPI constitui-se a modalidade mais 

significativa de subsídio, atuando como a espinha dorsal do 

sistema, uma vez que era a base para o subsídio do ICM. 
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111.1 - A Quantificação à-Q_~_~!lbs5~Çlios Fisc_ais Concedidos 
, 
as 

Exportações de Suco de Largnja 

A ind~~tria cítrica nacional que desde a sua cria-

çao esteve voltada para o mercado externo, usufruiu, como os 

demais setores de exportação, dos benefícios, advindos da 

política brasileira de incentivos à exportação. 

Na busca por um melhor entendimento a cerca do 
, 

ra-

pido crescimento desta agroind~stria, estabeleceu-se corno um 

dos objetivos deste estudo, como se explicitará em capítulo 

seguinte, medir o impacto destes incentivos sobre o desem-

penho do setor. Para tanto foi necessário introduzir no mo-

delo econom~trico apresentado no Capítulo V, urna variável 

que captasse esta ajuda governamental. Isto foi obtido ao se 

construir a "Taxa de Subsídio Fi_seal à Exportação de Suco 

de Laranja", variável "s", que possibilitou chegar-se à efe-

tiva remuneraçao da ind~stria cítrica nacional 
, 

atraves da 

construção da variável "Preço Real do Suco de Laranja Recebido 

pela Ind~stria" (PRSUR). Este preço se expressa pela rela-

çao PRSUR = ER(l+s), onde ER = PISU.e sendo "PISU" o prg 
IPB 
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ço internacional nominal do suco (US$/t), "IPB" 
, 

um 1n-

dice de preço brasileiro (IGP) e a variável "e", a taxa de 

c~mbio cruzeiro/d6Jar. A ajuda governamental se faz pre-

sente no momento em que o subsídio acarreta uma remuneraçao 

para o setor, superior ao preço internacional do· "commodity" 

suco de laranja concentrado e congelado. 

Vale ressal tar que a quantificação dos incentivos 

envolve apenas os instrumentos que representam efetivamente 

subsídios, isto ~, levou-se em conta apenas os cr~ditos-pr~-

mios e a exclusão da base de cálculo do imposto de renda do 

lucro auferido em exportações. E ainda,a nao consideração do 

subsídio financeiro, se explica pela sua pequena import.ân-

cia relativa para o setor de sucos de laranja. Logo, a quan-

tificação envolveu apenas o montante de subsídios fiscais 

usufruído pelo setor desde a sua criação em 1969, at~ o ano 

de 1987 onde termina a presente pesquisa. 

A inexist~ncia na literatura de uma s~rie hist6ri-

ca para a variável "s", obrigou à sua construção atrav~s de 

hma minuciosa e exaustiva pesquisa na legislação brasileira 

sobre o com~rcio exterior, al~m das leis que regem o IPI e o 
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IeM. O ~nico c~lculo de incentivos ~ exportaç~o es~ecífico 

para suco de laranja presente na literatura apêlrece em Tyler et alii 

[S8J, onde ~ estimado para os anos 1980 e !981 o tetal de 

subsídios creditícios recebidos pelo setor atrav~s da Reso-

luç~o 674 (22/01/1981) do Banco Central. Os demais c~lculos 

de incentivos ~ exportaç~o em geral se apresentam de maneira 

agregada por ramos da matriz da F.I.B.G.E. ou por capitulo 

da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM). 

Descreve-se agora a metodologia adotada para se 

chegar à s~rie histórica da "Taxa de Subsídio Fiscal 
, 
a Ex-

pÇ>rtação de suco de Laranja (s)". Esta variável se expressa 

pela seguinte equaçao: 

s = sIPI + sICM + sIR - tx - IeM 

onde: 

SIPI - alíquota do crédito-prêmio de IPI 

srCM = alíquota do cr~dito-prêmio de ICM 

srR = alíquota do subsídio via isenção de pagamento de lm-

posto de renda 

tx = alíquota de imposto de exportação 
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ICM = aliquota de rCM 

Como se constata por esta ~quaçao, est~ se consid~ 

rando o subsídio fiscal líquido do pagamento de imposto de 

exportaç~o incidente sobre o suco de laranj~ concentrado e 

congelado desde 12 de dezembro de 1979, e ainda do pagamento 

do rCM de 8,5% sobre o valor fob desde o ano de 1985, quando 

a isenç~o deste imposto ~ suspensa. Vale notar que as ex-

portaç6es sao isentas at~ hoje do IPI. 

As alíquotas dos cr~di tos-·prêmio de IPI e de rCM 

específicas para suco de laranja (Quadro 31), foram geradas 

a partir de informaç6es contidas na legislação pertinente a 

estes subsídios descrita no Quadro 32. O advento destes be-

nefícios fiscais se d~ em 1969, atrav~s do Decreto-Lei 491 

de 05 de março de 1969 que criou o cr~dito de IPI, poste-

riormente foi concedido um cr~dito-prêmio do ICM com funda-

mento no Convênio AE-l de 15 de janeiro de 1970. Em 12 de 

janeiro de 1979 atrav6s do convênio ICM n 2 I ficou revogado 

o cr~dito do ICM criado em 1970. Imediatamente este bene-

fício instinto se incorpora ao cr~dito do IPI, atrav~s da 

Portaria n 2 26 do Ministirio da Fazenda de 12 de janeiro de 
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. QUADRO 31 

ALíQUOTA DOS CRÉDITOS-PRÊMIO DE IPI E rCM PARA EXPORTAÇÃO DE 

SUCO DE LARANJA - (SIPI + SICM) 

1969 4,0 

1970 16,0 

1971 16,6 

1972 16,6 

1973 16,6 

1974 16,6 

1975 16,6 

1976 16,6 

1977 18,4 

1978 20,0 

1979 15,4 

FONTE: Quadro 32. 
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QQADRO 32 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS CRÉDITOS-PRÊMIO DE IPI E ICM PARA 

DATA 

05/03/69 

17/07/69 

15/01/70 

18/02/72 

19/12/73 

11/05/77 

23/05/78 

12/01/79 

12/01/79 

12/01/79 

17/01/79 

24/01/79 

07/12/79 

EXPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA 

------------------------------------------
Decreto -Lei nº 491 (cria" o crédito-prêmio do IPI) 

Decreto-Lei nº 64833 (regulamenta o DL nº 491 - 8% sobre 
valor FOB) 

Convênio AE 1/70 (cria crédito-prêmio do ICM) 

Decreto-Lei nº 70162 (cria nova TIPl - 8% sobre valor FOB) 

Decreto-Lei nº 73340 (cria nova TIPI - 8% sobre valor FOB) 

Portaria do Minist~rio da Fazenda nº ~27 (10% sobre 
lar FOB) 

va-

Portaria do Ministério da Fazenda n Q 306 (10% sobre valor 
FOB) 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 25 (10% sobre valor 
FOB) 

Convênio ICM 01/79 (revoga AE 1/70) 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 26 (incorpora o cré
dito do rCM ao crédito do IPI) 

Resolução CIEX* nº 2 (20% sobre valor FOB) 

Decreto-Lei 1658 (reduz gradativamente a alíquota do 
centivo - 18%, 17%, 16% e 15%) 

Portaria do Ministério da Fazenda nº 960 (acaba com 
dito-prêmio)~ 

1n-

, 
cre-

* Comissão de Incentivos ~s Exportaç5es. 

FONTE: Pesquisa legislativa realizada pelo autor. 
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1979. Em razao de sucessivas pressoes sofridas pelo governo 

brasileiro, particularmente no âmbito do GA'IT,considerando que os 

cr~ditos-pr&mio cOllcedidos aos produtos brasileiros se cons-

ti tuíam em subt>ídio causador de "dumping" no mercado inter-

nacional, foi expedido o Decreto-Lei n 2 1658 de 24 de janei-

ro de 1979, prevendo a extinç~o do incentivo atrav~s de re-

duções graduais. Por~m, as repercussoes das medidas nao sur-

tiram o efeito desejado no âmbito internacional e impeliram 

o governo a formular uma nova política para os cr~ditos-pr~-

mlo. Assim sendo, a 07 de dezembro de 1979 o Ministério da 

Fazenda baixou a Portaria n 2 960, suspendendo até decis~o 

em contr~rio, a aplicaç~o dos créditos para os produtos ex-

portados a partir daquela data. Sendo suspenso o incentivo ~ 

exportaç~o consistente no cr~dito-pr~mio de IPI e tendo a e-

conomia interna sofrido profundas alteraç6es, ocorreram di-

ficuldades para que empresas exportadoras continuassem a 

colocar seus produtos no mercado externo. A falta de preços 

, 
competitivos no mercado externo passou a ser um constante 0-

bice ~s exportaç5es brasileiras. Diante de um quadro de que-

da das exportaç~es e da necessidade imperiosa de obtenç~o de 
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divisas para saldar, ou ao menos equilibrar as contas ex-

ternas do país, viu-se o governo na situação de estabelecer 

condiç6es capazes de permitir o r~~ido e efetivo crescimento 

das exportações. A 01 de abril de 1981 através da Portaria 

do Minist~rio da Fazenda n e 78/81, ficou revogada a Portaria 

MF n e 960 que suspendia o crédito, sendo restabelecido o 

subsídio. A suspensao definitiva deste benefício se dá a 

partir de 01 de maio de 1985, através da Portaria MF n 9 176 

de 12 de setembro de 1984. Vale ressaltar que o suco de 1a-

ranja nao se beneficia deste subsídio quando da sua volta em 

1981, sendo assim parq este produto a história do crédito-

-pr~mio se encerra em 1979 com a Portaria MF n e 960. 

o Quadro 33 a seguir apresenta a série pa.ra a alí-

quota de subsídio fiscal advinda da exclusão do lucro aufe-

rido nas exportações da base de cálculo do imposto de renda. 

Como, no caso dos créditos-prêmio a base de cálculo é o pre-

ço do produto exportado, enquanto que na isenção do IR o 

subsídio tinha corno base o lucro, foi necessário se fazer 

um método que po~sibilitasse a ·uniformização das bases de 

cálculo, para só assim se poder somar as duas formas de 
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Q!J..ADRO 33 

ALíQUOTA DE SUBsíDIO ~ISCAL À EXPORTAÇÃO DE SUCO DE LARANJA 

ADVINDA DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - (SIR) 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

( % ) 

I 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

3,0 

2,4 

2,7 

3,0 

2,4 

2,4 

10,2 

7,2 

7,2 

0,3 

1 
2,4 

._---

FONTE: Calculado pelo autor. 
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subsídio fiscal. Para se alterar a base de c~lculo do sub-

sídio via IR procedeu-se da forma seguinte: 

onde: 

S x,t 

Seja: 

subsídio fiscal via isenção de imposto 

(transfer~ncia de recursos p~blicos ao 

do período ti 

de renda 

exportador) 

rt = alíquota de imposto de renda do período t; 

L = lucro advindo das exportaç~es de suco de laranja do x,t 

onde: 

F x,t 

período t. 

L x,t 

F 
x,t 

= faturamento advindo das exportaç~es de bUCO de laran-

ja do período t. 

"s "do subsídio fiscal via isenIR 

çao de imposto de renda. 

Para o c~lculo desta alíquota no período 1971/ 
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1987, considerou-se a aliquota de imposto d~ renda "r " cons
.t 

tante no valor de 30%, e a proporçao "a:. " 
t 

foi obtido a partir 

das s~ries de massa de lucro com exportaç6es da ind~stria cí-

trica presente em Martinelli [39J (Quadro 34), e de fatura-

mento das exportaç6es de suco fornecido pela Carteira de Co-

mércio Exterior do Banco do Brasil S.A. (Cacex). 

Vale atentar que este beneficio tendo surgido no 

ano de 1971, foi apenas no exercicio financeiro de 1989 que 

começa a ser reduzido, na medida em que através do Decreto-

-Lei n 2 2.413 de 10 de fevereiro de 1988, os exportadores 

, 
passaram a ter seus lucros tributados, porem ainda com uma 

aliquota reduzida (3%). Com o advento da Lei n 2 8034 de 12 de 

abril de 1990 a alíquota passa a ter o valor normal de 30%. 

A partir de 07 de dezembro de 1979 o suco citrico 

exportado deixava de se beneficiar do crédito-prêmio do IPI, 

mas em compensaçao tinha um ganho de 30% proveniente de ma-

xidesvalorização do cruzeiro. Entretanto um 
~ 

onus adicional 

foi criado Simultaneamente a essas duas medidas, ou seja, a 

incidência de um imposto de exportação de 30%, cuja base de 
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QUADRO 34 

SÃO PAULO - MASSA DE LUCRO REAL(*) COM 

EXPORTAÇÔES DA INDÚSTRIA CíTRICA 

(US$ 1000) 

ANO 

1965 578,41 

1966 1.353,49 

1967 1.790,73 

1968 2.849,50 

1969 2.400,02 

1970 2.940,32 

1971 1.592,24 

1972 1.718,87 

1973 2.110,28 

1974 1.591,72 

1975 2.430,34 

1976 2.695,33 

1977 24.591,20 

1978 35.842,10 

1979 27.722,80 

1980 33.260,40 

1981 48.732,60 

1982 38.983,70 

1983 184.894,00 

1984 295.352,00 

1985 158.958,00 

(*) Defator IPA(USA) base 1980. 

FONTE: Hartinelli [39J 
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c~lculo era urna pauta de valor minimo, no caso US$ 350,OO/t, 

independe do valor efetivo que alcançasse na exportaç~o, de 

acordo com a Resoluç~o do Banco Central do Brasil n~ 592 de 

07 de dezembro de 1979, cujo texto se apresenta no Anexo B. 

o estabelecimento deste imposto tinha por objetivo evitar 

um ganho adicional muito elevado para determinados produtos, 

que no caso do suco cítrico, seria de 15%, representado pela 

, . 
diferença entre o acreSClmo da remuneraçao em cruzeiros da 

maxidesvalorizaç~o de 30% e a retirada do crédito-prêmio do 

IPI de 15%. 

o Quadro 35 ·apresenta a série histórica no período 

1979/1987 da aliquota de imposto de exportaç~o "t ", gerada a 
x 

partir da legislaç~o presente no Quadro 36. 

Vale ressaltar que as séries anuais de tIs " 
IeM ' 

"s "e "t " sao o resultado de médias de diferentes IPI - x 
ali-

quotas, ponderadas pelos seus periodos de vigência den-

tro de cada ano. No caso das aliquotas de imposto de ex-

portaç~o, levcu-se em consideraç~o as pautas de valor 

nimo sobre as quais em alguns ~asos incidia a alíquota do 

imposto, isto é, na situaç~o da Resoluç~o 592 que cria o 
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ALíQUOTA DE IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO INCIDENTE SOBRE 

FONTE: Quadro 36. 

SUCO DE LARANJA - (t ) x 

(% ) 

1979 r-:~ 
1980 3,2 

1981 5,6 

1982 3,4 

1983 8,2 

1984 3,2 

1985 3,1 

1986 2,8 

1987 2,5 
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illJADRO 36 

LEGISLAÇAo PERTINENTE AO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO INCIDENTE 

DATA 

07/12/79 

16/01/80 

08/05/80 

04/06/80 

28/01/81 

17/06/81 

16/06/82 

18/02/83 

09/06/83 

09/06/83 

08/07/83 

. 01/12/83 

20/12/83 

20/12/83 

06/05/85 

SOBRE SUCO DE LARANJA 

Resoluçio do Banco Central n Q 592 (30% sohre pauta de va
lor mínimo (PVM) de US$ 350,00/t FOB) 

Resoluçic do Banco Central n Q 596 (8% sobre valor FOB) 

Resolução do Banco Central nº 617 (8% 
US$ 900,00/t FOB) 

sobre PVM de 

Resolução do Banco Central nº 620 (substitui alíquota por 
quotas de contribuição US$/t FOB) 

Resolução do Banco Central n Q 682 00% sobre PVM de 
US$ 900,00/t FOB) 

Resolução do Banco Central n Q 696 00% sobre PVM de 
US$ 1.l00,OO/t FOB) 

Resoluç&o do Banco Central nº 742 (1% sobre PVM de 
US$ 1. 100,00/ t FOn) 

Resolução do Banco Central n Q 799 (20% sobre valor FOB) 

Resoluçio do Banco Central nº 837 (16,49% sobre valor FOB) 

Resolução do Banco Central n Q 838 (adicional de 3,51% pa-
ra exportações destinadas aos EUA) 

Resoluçio do Banco Central nº 843 (1% sobre valor FOB) 

Resolução do Banco Central nº 866 0% sobre valor FOB) 

Resolução do Banco Central nº 877 (1% sobre valor FOB) 

Resolução do Banco Central n Q 878 (adjcional de 3,51% pa
ra exportações destinadas aos EUA) 

Resolução do Banco Central n Q 1011 (adicional de 3,51% p~ 
ra exportações destinadas aos EUA) 

FONTE: Pesquisa legislativa realizada pelo autor. 
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imposto para o suco de laranja, 

é a de 0,3 e sim 0,3 x (~50 ), 

vo de exportação. 

p 
x 

a alíquota 

onde "P " x 

"t " correta 
x 

nao 

, 
e o preço efeti-

No Quadro 37 apresenta-se a série histórica da "Ta-

xa de Subsídio Fiscal à Exportação de Suco de Laranja (s)". 

Como se observa, a concentração da ajuda governamental se 

d~ nos anos 70, atingindo o m~ximo em 1977/1978 com a taxa 

"s" em torno de 22%. Com o fim dos créditos de ICM e IPI em 

1979, o montante de subsídios reduz-se consideravelmente a 

partir daí, chegando a ser negativo em alguns anos, haja 

visto a criação do imposto de exportação em 1979, e o t6rmi-

no da isenção do ICM em 1985. 
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TAXA DE SUBsíDIO FISCAL À EXPORTAÇÃO DE SUCO 

(5 = + C> 
~IPI 

(% ) 

+ S -IR t - ICM) 
x 

I 
1969 4,0 

1970 16,0 

1971 16,6 

1972 16,6 

1973 16,6 

1974 16,6 

1975 16,6 

1976 16,6 

1977 21,4 

1978 22,4 

1979 17,66 

1980 -0,2 

1981 -3,2 

1982 .-1, O 

1983 2,0 

1984 4,0 

1985 -4,4 

1986 -11,0 

1987 __ ~ -8,6 

D · ... 
~, 

FONTE: Quadros 31,33,35, c ainda aliquota de reM de 8,5% sobre o valor 
FOB incidente desde 1985. 
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IV - B~SE~BA BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESTUDOS DE LARANJA 

S~o poucos os trabalhc~ que analisam o comportamen-

to dos mercados de laranja e seus derivados no Brasil. 

Estes estudos podem ser divididos em dois grupos de 

acordo com suas abordagens. O primeiro envolve pesquisas des-

critivas sobre o setor agroindustrial brasileiro da laranja, 

, 
enquanto que o segundo e composto por trabalhos que apresen-

tam equaçoes e modelos econom~tricos que tentam explicar o 

comportamento destes mercados. 

Entre os descritivos destacam-se os trabalhos de 

Ferreira [20J de 1972, Morais e Medeiros [41J de 1978, Mar-

tinelli [39J de 1987 e um estudo da Coopercitrus Industrial 

Frutesp S. A., tarrbé.'Tl de 1987 [31J. Este último é uma pesquisa que 

conta a hist6ria da laranja no Brasil desde a sua introduç~o 

no século XVI até os nossos dias, atrav~s de documentos, es-

tatísticas e depoimentos de empresários, citricultores, téc-

nicos e instituiç6es ligadas ao setor. 

Ferr.:=ira procura identificar os principais fatores 

que explicam o desenvolvimento da ind~stria brasileira de 
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laranja, e determinar a capacidade que tinham os mercados de 

alguns paises (E.U.A., Canad~, C.E.E., outros paises euro-

peus) em absorverem as quantidades crescentes da proàução 

nacional, através da estimação da demanda futura para suco 

de laranja nestes paises i~portadores. Entre as conclusões 

destaca-se a constatação que a politica governamental de in-

centivos ~ exportação repercutiram de maneira decisiva sobre 

a produção nacional de sucos citricos, fazendo com que esta 

se voltasse quase que totalmente ao mercado externo. E ain-

da, nos paises estudados verificou-se uma tend~ncia de am-

pliação de importaç6es de suco, para atender a demanda que 

crescia a elevadas taxas anuais, conferindo ao Brasil amplas 

perspectivas para o futuro das exportações. 

Norais e Medeiros estudam a participação do Brasil 

no comércio mundial de laranja e suco de laranja, apresen-

tando uma an~lise sobre o r~pido crescimento da produção 

destes bens, assim como as perspectivas para o setor. 

o trabalho de Martinelli analise os condicionantes 

de natureza hist6rica e econ5mcia que permitiram a 
A 

genese e 

o desenvolvimetno da agroind~stria citricola no Estado de 
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S~o Paulo, bem como caracteriza a estrutura produtiva recen-

te dos setores envolvidos em seu funcionamento. Para tanto, 

e~e inseri o estudo no context.o malS ']eral de transformaç.3o 

da economia, a partir de meados dos anos 50, quando se via-

biliza o processo de formaç~o do complexo agroindustrial no 

B:rasil. 

Entre os trabalhos que apresentam estudos 
, 

econome-

tricos pode-se citar Toyama e Pescarin [57J de 1970,Namekata 

[43J de 1977 I rvloretti. [42J e Noronha, Gasques e Amaro [44J 

de 1978, e Til1ey e Lee [56J e Irias [33J de 1981. 

o trabalho ~e Toyama e Pescarin ~ uma aplicaç~o em-

pírica para a laranja, de modelo de Nerlove de oferta de 

produtos agrícolas, visando verificar se esta responde a es-

timulos de preços. Eles estimam a oferta de laranja no Esta-

do de S~o Paulo no período 1948/69. Apesar dos resultados da 

regressao indicarem o preço da laranja defasado de dois pe-

ríodos como significativo, o sinal do coeficiente 
, 
e negati-

vo, contrariando o que se espera numa relaç~o de oferta. 

Utiliz~ndo o período 1948/75, Namekata analisa e 

descreve as relaç6es hist6ricas de oferta de citros no Esta-
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do de são Paulo, buscando, entre outras coisas, determinar 

as variáveis que afetam a área colhida e o rendimento da 

cultura. Para tanto, testa diferentes modelos alternativos 

de oferta, fazendo uma análise comparativa entre 
A 

os parame-

, 
tros estimados. Os resultados indicaram que tanto a area co-

lhida quanto o rendimento r~spondem a estimulos de preços 

dos fertilizantes e dos citros, porém com defasagens de três 

anos. Logo, corno um caracteristica inerente 
, 
as cul turas pe-

renes, constatou-se ser de três anos o periodo 
, . 

necessarlO 

para que a planta citrica seja considerada produtiva. 

Moretti estuda a participação do Brasil no com~rcio 

internacional de suco de laranja concentrado, ao elaborar 

um modelo econom~trico para estimar a demanda externa pelo sQ 

co brasileiro. Ele descreve e analisa importante fatores de 

mercado que afetam o com~rcio brasileiro deste "commodity". 

Os resultados indicam que as exportações de concentrado res-

podem significativamente ~ variações de preços e taxas de 

câmbio. 

Noronha et alii apresentam em seu estudo um modelo 

para reproduzir o funcionamento do mercado de laranja "in 
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natura" no Estado de são Paulo, para o período 1970/75, ob-

jetivando verificar até que ponto a existência de outras 

frutas no mercado, 
, 

em diferentes- epocas do ano, afeta a de-

manda por laranja. Para tanto sao especificados modelos conâ 

tituídos de equaçoes de oferta e demanda, onde se pressu-

poe, inicialmente, que as duas funções variem simultanea-

mente. Posteriormente, frente ao fraco resultado estatísti-

co desta primeira tentativa, desenvolve-se modelos de equa-

çao 
, . 
unlca, de demanda apenas, numa tentativa de verificar a 

demanda estacionaI da laranja, e sua relação com outras 

frutas. Neste caso sao estimados modelos para cada um dos 

três períodos "típicos" de entrada de outras frutas no mer-

cado. A pesquisa conclui ressaltando a inelasticidade da de-

manda de laranja no Estado de são Paulo, tanto em relação a 

renda quanto aos preços. E ainda, as baixas elasticidades 

cruzadas da demanda por laranja em relação ao preço da maça 

e da banana, denotam baixo efeito competitivo entre estas 

frutas. 

Tilley e Lee estudam a demanda canadense por suco 

de laranja, através de um modelo de equaçoes simultâneas 
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que incorpora a demanda por importações brasileiras e ameri-

canas. As importações canadenses do suco brasileiro apre-

sentaram alta elasticidade preço, enquanto que as importa-

çoes advindas dos E.U.A. mostraram-se inelásticas. Quanto 

a efeitos cruzados de preços sobre as importações, cor.cluiu-

-se que uma variação absoluta no preço de importação do suco 

americano gera um maior impacto sobre as importações canaden 

ses de suco brasileiro do que o impacto sobre as importações 

advindas dos E.U.A., caso ocorresse a mesma variação no pre-

ço de importação do suco brasileiro. 

Irias desenvolve um modelo econométrico de equaçoes 

simultâneas para descrever o comércio internacional de suco 

de laranja, envolvendo os dois maiores produtores e expor-

tadores (E.U.A. e Brasil), e os maiores importadores (Cana-

, ') da, E.U.A., C.E.E. e outros palses europeus. A modelagem 

engloba equaçoes de demanda e preço para o mercado americano 

-de varejo, de atacado (FI6rida) e de importação (do Brasil), 

além dos mercados de exportação do Brasil e E. U. A., no Ca-

nadá e na Europa, objetivando prover uma análise econômica 

.do comércio doméstico e internacional de suco de laranja nos 
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maiores paises produtores e consumidores. 

Entre outras conclusões pode-se destacar que para 

o periodo 1971/79 as importações americanas de suco brasi-

leiro apresentaram-se elásticos em relação ao chamado "price-

-spread" , isto 
, 
e, diferença entre o preço do suco no atacado 

na Flórida e o preço de importação do suco brasileiro. As 

exportações brasileiras para o Canadá, e as americanas para 

a Europa, mostraram-se elásticas em relação aos seus res-

pectivos preços. E ainda, o suco brasileiro mostrou-se um 

substituto do suco americano no mercado canadense, enquanto 

que no mercado europeu estes dois produtos se comportam ln-

dependentemente um do outro. 

Corno se pode observar pela resenha apresentada, os 

estudos existentes se limitaram a modelos para explicar ln-

dividualmente o comportamento da produção brasileira de la-

ranja, da demanda de laranja pelos consumidores no Brasil, 

ou ainda, o comércio internacional do suco concentrado. 

A principal contribuição desta pesquisa 
, 
e a cons-

trução de um modelo econométrico de equaçoes simultâneas que 

descreve o mercado mundial de laranja e suco de laranja con-
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centrado e congelado, com ~nfase no mercado dom~stico bra-

sileiro destes dois bens. Se abordará nao só o com~rcio de 

suco inais também a produção dom~stico deste "commodity" e da 

fruta "in natura", assim corno a demanda de laranja exercida 

pela indústria cítrica nacional e a americana, al~m da ten-

tativa de explicar o comportamento do investidor industrial 

da laranja no Brasil. Contribui ainda ao incluir na modela-

gem uma variável que incorpora a massa de subsídios fiscais 

recebida pela indústria brasileira a partir de 1969, com o 

intuito de se medir o papel desta ajuda governamental sobre 

o desempenho global do setor. 
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v O MERCADO MUNDIAL DE LARANJA E SUCO DE LARANJA: 

A ABORDAGEM TEÓRICA 

V.I - Objetivos da Pesguisa 

Os incentivos governamentais usufruídos pela in-

dústria cítrica nacional na época de sua implantação, apesar 

de não terem sido específicos p~ra o setor, é provável que 

tenham repercutido de forma significativa sobre a produção 

brasileira de sucos cítricos. É possível que sem essas faci-

lidades, a indúatria nao tivesse alcançado tão rapidamente o 

grau de desenvolvimento que atingiu. Sendo assim, o rápido 

crescimento da agroindústria da laranja, e o ambiente de in-

centivos governamentais em que se desenvolveu, motivou à a-

valiação dos efeitos específicos da política de subsídios 

fiscais à exportação sobre o desempenho do setor. Desta fei-

ta, o estudo tem como um dos objetivos responder 
, 
a seguinte 

questão: 
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"Qual teria sido o nível de produção, consumo, co-

, . 
merclo e preços da laranja e do suco concentrado e congelado 

de laranja, caso o governo brasileiro nao tivesse destinado 

subsídios fiscais ao setor?" 

A resposta a esta pergunta é uma tentativa de medir o grau 

de proteção governamental que o setor sofreu, e tentar en-

contrar uma possível justificativa para o seu rápido cresci-

mento. 

Um fator freqüentemente citado na literatura como 

grande responsável pelo rápido desenvolvimento da agroindús-

tria da laranja no Brasil, sao as geadas ocorridas na Fló-

rida (Quadros 38 e 39) na medida em que elevam o preço in-

ternacional do suco de laranja, atuando assim como um com-

ponente de demanda (Quadro 16). Costuma-se argumentar que o 

, 
setor cresceu sempre a reboque das grandes geadas, quando se 

configura um excesso de demanda expressivo por suco, gerado 

pelo mercado consumidor americano insatisfeito com a oferta 

americana insuficiente para abastecê-lo. Para se ter uma 

idéia, pode-se citar, que as sucessivas geadas do início da 

década de 80, fizeram reduzir a produção de laranjas da 
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QUADRO 38 

FLÓRIDA PRODUÇÃO DE LARANJAS E GEADAS 

ANO SAFRA (1) 1.000 CAIXAS ANO SAFRA ( 1) 1.000 CAIXAS 
DE 40,8 Kg DE 40,8 Kg 

*1909-10 5.300 1949-50 57.790 
1910-ll 3.600 1950-51 66.200 
19l1-12 3.950 1951-52 76.900 
1912-13 6.700 1952-53 70.500 
1913-14 6.200 1953-54 89.100 
1914-15 8.000 1954-55 85.900 
1915-16 6.500 1955-56 88.200 

*1916-17 5.700 *1956-57 90.300 
1917-18 4.000 1957-58 81.000 
1918-19 6.000 1958-59 83.000 
1919-20 7.550 1959-60 87.600 
1920-21 8.700 1960-61 82.700 
1921-22 7.850 1961-62 108.800 
1922-23 10.150 *1962-63 72.500 
192:3-24 13.150 1963-64 54.900 
1924-25 10.400 1964-65 82.400 
1925-26 9.500 1965-66 95.900 
1926-27 10.100 1966-67 139.500 
1927-28 8.650 1967-68 100.500 

*1928-29 15.000 1968-69 129.700 
1929-30 8.950 1969-70 137.700 
1930-31 16.800 *1970-71 142.300 
1931-32 12.200 1971-72 137.000 
1932-33 14.500 1972-73 169.700 
1933-34 15.900 1973-74 165.800 
1934-35 15.600 1974-75 173.300 
1935-36 15.900 1975-76 181. 200 
1936-37 19.100 *1976-77 186.800 
1937-38 23.900 1977-78 167.800 
1938-39 29.900 1978-79 164.000 
1939-40 25.350 1979-80 206.700 

*1940-41 28.200 *1980-81 172.400 
1941-42 26.800 *1981-82 125.800 
1942-43 36.650 1982-83 139.600 
1943-44 45.500 *1983-84 ll6.700 
1944-45 42.230 *1984-85 103.900 
1945-46 49.000 1985-86 ll9.200 
1946-47 52.080 1986-87 ll9.700 
1947-48 57.530 1987-88 138.000 
1948-49 57.380 *1988-89(e) 150.000 

• Geada 

(1) Safra agrícola da riorida é de fevereiro de um ano a junho do ano seguinte. 
(e) Estimativa. 

FONTE: Agricultural Statistics - United States Department of Agriculture. 
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1971 

1977 

1981 

1982 

1983 

1985 

1989 
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Q.UADRO 39 

FLÓRIDA - DATA DAS PRINCIPAIS GEADAS OCORRIDAS 

DESDE OS ANOS 60 

13 de dezembro 

19 de janeiro 

19 de janeiro 

10 de janeiro 

12 de janeiro 

25 de dezembro 

23 de janeiro 

25 de fevereiro/24 de dezembro 

FONTE: Informação obtida junto ao setor. 
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Flórida de 181.200 milhões de caixas em 1975 para 138.000 

milhões em 1987. Nos períodos de insuficiência de oferta a-

mericana de laranja, corno o gerado pela grande quebra da 

safra 1983/1984, o setor, atraído pela valorização do suco 

do mercado internacional, intensifica o plantio da laranja 

e expande a capacidade de esmagamento. Por outro lado, corno 

na crise sofrida nos meados dos anos 70, quando, além da lª 

crise do petróleo que reduziu a demanda externa no nosso su-

. , 
co, o bom desempenho da safra agrlcola americana, colocou o 

setor em dificuldades, levando a se pensar em destruir os 

laranjais e dar suco de graça para as escolas públicas. Da 

mesma forma, em várias ocasiões a quebra das plantações da 

Flórida salvou o setor de uma crise. Sendo assim, o desempe-

nho da agroindústria da laranja apresenta um certo grau de 

dependência do comportamento da citricultura americana. 

Pode-se ilustrar esta dependência, ao se constatar 

que nos períodos pós-geadas, a rentabilidade média do setor 

apresenta, desde 1970, um certo ganho (Quadro 40). Com des-

taque para a geada ocorrida em janeiro de 1977 (safra 76/77), 

quanto a rentabilidade do patrimônio líquido passa de 14% em 
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QUADRO 40 

BRASIL - RENTABILIDADE DA INDÚSTRIA CíTRICA 

1970 34,0 

1971* - 37,0 

1972 36,0 

1973 16,0 

1974 34,0 

1975 49,0 

1976 49,0 

1977* - 14,0 

1978 71,0 

1979 36,0 

1980 15,0 

1981* - 6,0 

1982* - 19,0 

1983* - 32,0 

1984 56,0 

1985* - 50,0 

1986 6,0 

1987 3,0 

1988 - 10,0 

(*) Geadas 

(1) Lucro Líquido/Patrimônio Líqu~do 

(2) Baseado na rentabilidade da Citrosuco Paulista S.A. e da Sucocítrico 
Cutrale S.A. 

FONTE: Quem ~ Quem - Revista vis~o 
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1977 para 71% em 1978. 

o estudo tem como o segundo grande objetivo tentar 

mensurar o efeito das adversidades clim~ticas da F16rióa so-

bre o desempenho do setor. Para tanto, tentar-se-~ responder 

à seguinte questão: 

"Qual teria. sido o nível de produção, consumo, co-

m~rcio e preços da laranja e do suco concentrado e congelado 

de laranja, caso estas adversidades clim~ticas nao tivessem 

ocorrido no estado da F16rida?" 

Ao se tentar responder às duas questões centrais, 

estar-se-~ buscando atingir o objetivo maior do estudo, que 

~ revelar, se possível, o que mais contribuiu para o cresci-

mento do setor, as geadas na F16rida ou os subsídios do Go-

verno. 
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V.2 - Metodologia: A Estratégia Adotada 

Para se alcançar os objetivos da pesquisa, desen-

volve-se um modelo econométrico para o complexo da laranja, 

envol vendo apenas o mercado da laranja" in natura" e o mer-

cado de suco de laranja concentrado e congelado. Os demais 

derivados da laranja nao foram considerados, devido a menor 

importância relativa ãesses mercados. 

A seçao seguinte apresenta o modelo econométrico 

original denominado "Modelo Teórico Básico", a partir do 

qual iniciou-se as tentativas empíricas do estudo. O próximo 

capítulo será preenchido por dois modelos, os chamados "Mo-

delo Empírlco Inicial" e o "Nodo Empírico Final". O primeiro 

corresponde ~ primeira tentativa de se estimar o "Modelo 

Teórico Básico", com as devidas alterações impostas pela li-

mitação dos dados existentes. O segundo resulta de inúmeras 

alterações realizadas no "1'1odelo Empírico Inicial", com vis-

tas a se encontrar urna modelagem que mais 
, 

se adequasse as 

exigências estatísticas do processo de estimação, e do pro-

cesso de simulação dinâmica. 
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Ao se fazer o teste de identificação para cada mo-

delo, constatou-se atrav~s da utilização da "condição de or-

dem" para identificação j que todas as equaçoes nos três mo-

~ . .. d (13) -delos sao superlndentlflca as . Nao se testou a "condição 

de posto" para identificação, que ~ uma condição necessária 

e suficiente e nao só necessária como a "cqndição de ordem". 

Apesar disto, admite-se que todas as equaçoes nos tres mo-

delos sao identificáveis baseados apenas na primeira condi-

çao. 

Adotou-se dois m~todos de estimação, os mínimos qJa--

drados ordinários (MQO) e os rnínimos quadrados em dois estágios (MQ-2). 

A estimação dos parâmetros de uma equaçao estrutu-

ral, atrav~s do m~todo dos mínimos quadrados ordinários, nao 

~, em geral, recomendável face ~ tendenciosidade e ~ incon-

sistência dos estimadores resultantes. Isto porque, uma 

(13) Condição de Ordem para Identificação: Uma condição necessária, em
bora não suficiente, para que os parâmetros de uma particular equa
ção estrutural sejam identificados ~ que o n~mero de variáveis pre
determinadas excluidas seja maior ou igual ao n~mero de variáveis 
endógenas inc lu idas nessa eq.uação, menos 1. Se esse n~mero for 
maior, a relação ~ superidentificada. Sendo igual, diz-se que a re
lação ~ exatametne identificada. No entanto, ~e as variáveis prede
terminadas exc1uidas forem menores do que as endógenas inc1uidas 
menos 1, diz-se que a relação e subidentificada (ou não identifi
cada) . 
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equaçao que faz parte de um modelo estrutural geralmente in-

clui regressores que sao variáveis endógenas no modelo, e 

estas por sua vez, em geral se correlacionam com o termo a-

leatório, levando ~ inconsist~ncia e ~ tendenciosidade do 

estimador de MQO. Apenas no caso de modelos recursivos, MQO 

prov~ uma t~cnica adequada de estimaçâo de par~metrcs es-

truturais de uma equaçao pertencente a um modelo. A incon-

sist~ncia do estimador de MQO quando aplicado a sistemas de 

equaçoes, emerge do fato de que o método desprezar as in for-

maçoes contidas no modelo completo. Este estimador utiliza 

apenas a informação contida na especificaçâo da equaçao cu-

jos par~metros se quer estimar. 

Sendo assim, busca-se um método de estimação mais 

adequado para sistema de equaçoes simult~neas. Tenta-se a 

adoção de um estimador que utilize informaç6es do modelo na 

estimaçâo dos par~metros de cada equaçao, os chamados estima-

dores de informaçâo limitada ou de informaçâo completa. Os 

prlmelros utilizam apenas uma parcela da informação disponí-

vel, enquanto que os ~ltimos utilizam toda ela. Devido a 

incorporaçâo de um conjunto malor de informaç6es, os estirna-
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dores de informaç50 completa possuem melhores propriedades 

assint6ticas do que os de informaç§o limitada. Baseado nisto 

tentou-se utilizar um método de informação completa, o cha-

mado estimador de "máxima verossimilhança de informaç§o com-

pleta" (MVIC), porém o tamanho da amostra, pequena em rela-

çao ao número de parâmetros estruturais, impediu a utiliza-

çao deste. Daí partiu-se para a adoç§o de um método de in-

formaç§o limitada, o estimador de mínimos quadrados em dois 

estágios, que é aplicado na estimaç§o de cada equaçao em se-

parado i porém leva em conta informaç6es sobre as equaçoes 

restantes do modelo. Este método consiste numa primeira eta-

pa na regressao, através de MQO, de cada variável end6gena 

nao normalizada presente numa determinada equaçao, como fun-

çao de todas as variáveis predeterminadas do modelo. Na se-

gunda etapa, cada variável end6gena nao normalizada 
, 
e subs-

tituída pelo seu valor estimado e novamente 
, 
e aplicado MQO, 

agora para estimar os parâmetros estruturais da equaçao 

em quest§o. Pode-se demonstrar que o estimador de MQ-2 
, 
e 

consistente. 
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Quanto a metodologia, pode-se ainda dizer que para 

se responder as duas questões citadas na seçao dos objeti-

vos, utiliza-se a técnica de simulação dinâmica do modelo. 
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o modelo inicial e constituído de 16 equaçoes, sen-

do 7 estocásticas, 2 de equilíbrio de mercado 1 2 de relações 

t~cnicas e as 5 restantes sao equaçoesde definiç~o. As equa-

çoes sao formadas por 48 variáveis, sendo 16 endógenas e 32 

predeterminadas. Estas ~ltimas sao compostas por 8 variáveis 

endógenas defasadas e 24 varíáveis exógenas. 

No mercado de laranja "in natura", tem-se uma e-

quaçao de oferta interna (brasileira), uma de demanda inter-

na pela ind~stria, uma de equilíbrio no mercado de laranja, 

uma que trata do nível de capacidade de esmagamento da laran-

ja no Brasil e, por fim, mais duas equaçoes, uma para espe-

cificar a variável "Preço Permanente Real da Laranja", e ou-

tra para definir a variável "Taxa de Crescimepto da Produção 

Interna de Laranja OI. A demanda interna de laranja pelos con-

sumidores e a demanda externa serao consideradas 
, 

exogenas, 

frente as suas diminutas importâncias relativas. 

Mais especificamente: 

(1) Oferta Interna de Laranja: 
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onde: 

QPLJ = Produç~o Interna de Laranja; 

PRISR = Preço Real da Muda ce Laranja; 

PRTL = Preço Real da Terra na Regi~o Produtora de Laranja; 

CLIM = Precipitaç~o Pluviom~trica da Regi~o Produtora de 

Laranja; 

TIME = Tend~ncia; 

PPLJ = Preço Permanente Real da Laranja. 

(2) Preço Permanente Real da Laranja: 

PPLJ = a1PRPLR + a 2PRPLR(-1) + <l3PRPLR(-2) + a 4PRPLR(-3) 

4 
E 

i=l 

onde: 

ex.. = 1 
1 

PRPLR Preço Real Recebido pelos Produtores de Laranja no 

Brasil. 

A equaçao "I" baseia-se no modelo de Nerlove de 0-

ferta de produ~os agrícolas. Utiliza-se aqui um caso particu-

, 
lar do modelo de Nerlove, cuja forma reduzida e expressa pe-

la equaçao a seguir: 

onde: 

qt - Produção agrícola efetiva no período ~; 

Pt = Preço do produto no período ~; 
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Zt = vetor que pode incluir tr~s categorias de vari~veis; 

i) preços dos fatores de produção; 

ii) preços dos produtos considerados como alternativos ao 

produto em questão; 

iii) vari~veis introduzidas para captar o efeito sobre a 

produção de incertezas inerentes ~ .atividade agríco-

la. 

~t = vari~vel aleatória (termo estoc~stico). 

No caso da equaçao " 1 " - , a vari~vel Zt é representa-

da pelas vari~veis PRISR, PRTL, CLIM e TIME, sendo esta ~l-

tima urna proxy para as vari~veis que estão influenciando de 

maneira sistem~tica o nível de produção agrícola e que sao 

correlacionadas com o tempo. A defasagem apresentada no preço 

da muda e da terra, se justifica na medida em que o tempo de 

maturação de urna laranjeira é em ~édia de 3 a 4 anos. 

o preço é rep~esentado pelo PPLJ. A introdução des-

ta vari~vel se justifica pelo fato de ser a produção de 1a-

ranja uma cultura permunente, e que, portanto, o preço num 

dado instante do tempo nao deve ser urna vari~vel importante 
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na decisão do agricultor. Este preço pontual pode ter um com-

ponente transit6rio nao desprezível, enquanto a vari~vel-pre-

ço que deve afetar a decisão do produtor agrícola 
, 
e o preço 

permanente do produto (Barbosa e Santiago [4 J). 

Espera-se que o sinal do coeficiente da variável 

QPLJ(-l) seja positivo, pojs, corno cultura permanente, a pro-

dução de um ano condiciona em parte, a produç~o do dno se-

guinte. 

Já o sinal do coeficiente " a 2", referente ao preço 

da muda, deve ser negativo, na medida em que este preço faz 

parte do custo da produção agrícola. 

No que concerne ao preço da terra, deve-se esperar 

uma relação negativa entre esta variável e a oferta de laran-

ja, haja visto que urna elevação no preço deste fator de pro-

duç~o acarreta um desestímulo ao plantio na região cítrica. 

Para o coeficiente da variável metereo16gica, es-

pera-se um valor positivo, já que a seca é um fator que pe-

naliza a produção de cítricos. Um exemplo disto, foram as 

secas ocorridas no Estado de são Paulo nos anos recentes de 
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1986, 1987 e 1988. 

Quanto a tendência, o seu coeficiente deve ser 

tamb~m positivo, j~ que se busca captar com ela, o efeito de 

vari~veis que estariam deslocando a curva de oferta, seja 

pela incorporação de novas tecnologias ou pela mecanização 

das lavouras. 

Para o coeficiente "a 6 " do preço permanente, é es-

perado um sinal positivo, na medida em que os agricultores 

respondem com acr~scimo de produção de laranja, a estímulos 

de aumento nos preços desse produto. 

(3) Demanda Interna de Laranja: 

(3.1) Pela Indústria 

onde: 

DILI = Demanda Interna de Laranja pela Indústria; 

PRSUR = Preço Real do Suco de Laranja Recebido pela Indústria; 

CAES Capacidade de Esmag~mento da Laranja no Brasj.l. 

PMCCR = Preço Real de Referência para Exportaç5o do Suco de 

Laranja fixado pelo Cacexi 
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PRMO = Preço Real da Mâo-de-Obra Empregada na Ind~stria. 

A .Equação "3" é uma demanda derivada pelo insumo 

laranja, e como tal depende do preço deste insumo, do preço 

do produto (suco), e do preço de um outro componente do cus-

to de produção (mão-de-obra). Além destas variáveis, in-

clui-se nesta equaçao, o PMCCR, pelo fato de que a interven-

çao da Cacex, ao fixa~ o preço de referência para a exporta-

çao do suco, pode afetar a demanda pelo insumo laranja e 

ainda, a CAES, que é incluída como uma "proxy" da renda, e 

provavelmente é um condicionante da demanda industrial por 

laranja. Esta variável é tratada no modelo como endóge!1a. 

Espera.-se que o coeficiente do PRPLR seja nega ti-

vo, pois a quantidade demandada de um insumo varia em sent{~ 

do contrário ~ variação de preço do pr6prio insumo. 

Já para o PRSUR, o coeficiente deve ser positivo, 

pois uma elevação no preço do produto, incentiva ~ maior prQ 

dução deste, e com isso, a uma malor demanda pelo principal 

insumo. 

Para o PRMO, deve-se ter um va.lor negativo para o 

seu coeficiente, já que a mão-de-obra é um componente do 
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custo de produção, e a laranja e a mão-de-obra sao comple-

mentares na produção. 

No que tange ~ intervenção do governo no setor, a-

través da variável PMCCR, o seu coeficiente deve ser nega-

tivo, já que em geral urna inger~ncia governamental sobre pre-

ços desestimula a produção, e com isso a demanda por laranja. 

Espera-se um valor positivo para o coeficiente da 

capacidade instalada. 

(3.2) Pelos Consumidores: 

DILC = X (exógena) 

onde: 

DILC = Demanda Interna de Laranja pelos Consumidores. 

(4) Demanda Externa 

DELJ = X' (exógena) 

onde: 

DELJ = Demanda Externa de Laranja. 

(5) Equilfbrio no Mercado de Laranja: 

QLPJ = DILI + DILC + DELJ 
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Esta equaçao estabe12ce a igualdade entre a produ-

çao brasileira de laranja com os 3 tipos de demanda, isto é, 

demanda de laranja pelo resto do mundo, demanda de laranja 

pela ind~stria e demanda de laranja pelos consumidores. Vale 

ressaltar que o estoque da fruta "in natura" 
, 
e praticamente 

inexistente daí nao constar desta equaçao de equilíbrio. 

(6) Capacidade de esmagamento: 

onde: 

PPIS = Preço P~rmanente Real "do Suco; 

JUROS = Taxa Real de Juros do Mercado;" 

FATIR = Faturamento Real da Indústria Cítrica; 

TQPL = Taxa de Crescimento da Produção Interna da Laranja; 

DUMMYl = "DUMMY" que representa urna proxy aos subsídios fis-

cais dados às indústrias esmagadoras pelo Governo. 

(7) Taxa de Crescimento da Produção Interna de Laranja: 

QPLJ - QPLJ ( - 1) 
TQPL 

Q-PLJ(-l) 
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A diferença entre a capacidade de esmagamento em 

períodos consecutivos é o investimento realizado nas indús-

trias processadoras de laranja. 

A Equação 6, é um caso particular da "Teoria Neo-

clássica do Investimento", segundo a contribuição de D.W. 

Jorgenson [35]. Esta teoria parte da idéia de que o estoque 

de capital desejado por uma empresa, baseia-se em um processo 

decisório cujo objetivo é a maximização do patrimônio líqui-

do da empresa. A condição para se atingir 

que: 

p • 

onde: 

p = preço do produto;' 

ÔF 

ôK 
-- c 

este objetivo 
, 
e 

F = função de produção que retrata as condições técnicas da 

empresa; 

K = estoque de capital da empresa; 

c = custo de uso do capital. 

Ou seja, na posição de equilíbrio da empresa, o va-

, 
lor da produtividade marginal do capital e igual ao custo 
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de uso do capital. Este ~ltimo, numa maneira simplificado, 

se expressa pelo equaçao abaixo: 

c = 6 + r 

sendo: 

6 - taxa de depreciaç~o do estoque de capital k da empresa; 

r = taxa real de juros, 
, 
a qual a empresa pode aplicar seus 

fundos. 

Observe que a condiç~o de equilíbrio apresentada, 

seria id~ntica aquela que se obteria se o objetivo da eopre-

sa fosse maximizar o lucro definido por: 

TI = p.Q - sL - cK 

onde: 

TI = lucro; 

Q = quantidade vendida do produto; 

s = preço unit~rio do insumo vari~vel; 

L = quantidade do insumo vari~vel. 

Nas aplicações empíricas da teoria neocl~ssica do 

investimento, a equaçao de demanda do esto4ue de capital, de 

uma maneira geral, se expressa da seguinte forma: 
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kd 
= f(p,s,c) 

Tomando corno referência a equaçao acima, a equaçélc 

6 do modelo te6rico b~sico fei idealizada. 

A variá.vel "p" 
, 
e representada pelo preço permanente 

real do suco (PPIS), definida à frente, na medida em que o 

. 1 . , . , 
que lmporta para o processo ~eClsorlOr nao e o preço corrente 

do suco, mas sim um preço que pode-se chamar de longo prazo. 

A variável "s", 
, 
e o preço permanente do insumo laranja, defi-

nida anteriormente. O custo de uso do capital, 
, 
e representado 

na equaçao 6 pela taxa de juros real de mercado. Al~m destas 

v~riáveis, foi considerado o faturamento do setor, por achar 

bastante relevante para a decis~o de investimento. A TQPL, 

também incluída, tenta capitar a relação entre a agricultura 

e a ind~stria, para se saber se a decis~o de investir é con-

dicionada pela evoluç~o da produç~o de laranja. E, finalmen-

te, a variável dummy capta o efeito sobre o nível de investi-

mento dos maciços subsídios fiscais à exportação de suco re-

cebidos durante os anos 70 (seção 111.1). 
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Espera-se que o sinal do PPIS seja positivo, j~ que 

age como um incentivador ao investimento. A contr~rio, o coe-

ficiente do PPLJ deve ser negativo, j~ que, representa um 

custo para o industrial. O mesmo para a vari~vel JUROS, j~ 

que esta representa o custo de oportunidade da aplicação de 

recursos em investimento na produção de sucos. Os coeficie-· 

tes do faturamento e ~a TQPL devem ter sinais positivos, na 

medida em que incentivam o crescimento industrial. E final-

mente a vari~vel DUMMY, também espera-se ter um coeficiente 

positivo, j~ que o setor fora beneficiado nos anos 70 com 

significativos subsid{os fiscais, que provavelmente ajudaram 

_a financiar seu crescimento industrial .. 

No mercado do suco, tem-se uma equaçao de oferta 

interna, três equaçoes representativas da oferta e demanda 

de suco no resto do mundo, uma equaçqo de equilibrio no 

mercado de suco, uma equaçao que define a vari~vel "Preço 

Permanente do Suco", e ainda, uma equaçao para a demanda in-

terna de laranja pela indústria dos E.D.A .. A oferta de 

suco no resto do mundo é representada por uma equaçao que 

traduz a oferta americana de suco, já que os E.D.A. sao os 
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maiores produtores depois do Brasil. A demanda do resto do 

mundo entra no modelo atrav~s de duas equaçoes, a demanda 

europ~ia por suco e a demanda americana por suco, haja visto 

serem estas regi6es ao principais demandadoras do suco bra-

sileiro. A demanda interna de suco, por ser 

tra como variável exógena. 

Mais especificamente: 

(8) Preço Permanente Real do Suco 

B. = 1 
1 

(9) Oferta Interna de Suco 

OISU = 3,7 DILI 

onde: 

OISU = Oferta Interna de Suco 

. , 
desprezlvel, en-

Este coeficiente técnico origina-se do fato de que, 

historicamente a produç~o industrial apresenta uma produtivi-

dade de 3,7 kg de suco a 65° Brix, para cada caixa de laranja 

de 40,8 kg esmagada. 
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(10) Demanda Interna de Suco: 

DISU = Y (exógena) 

onde: 

DISU = Demanda Interna de Suco. 

(11) Oferta Americana de Suco: 

OASD = 4,32 DILA 

onde: 

OASD = Oferta Americana de Suco; 

DILA = Demanda de Laranja pela Ind~stria Americana. 

No caso dos E.D.A., a produtividade m~dia da ind~~ 

tria americana ~ de 4,32 kg de suco de laranja concentr~do e 

congelado (FCOJ*) a 65° Brix, para cada caixa de laranja de 

40,8 kg esmagada. 

(12) Demanda de Laranja pela Ind~stria Americana: 

onde: 

PRLAR = Preço Real Recebido pelos Produtores de Laranja nos 

E.D.A.; 

* Frozen Concentrated Orange Juice 
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CAEA = Capacidade de Esmagamento de Laranja nos E.U.A.; 

PISUR = Preço Real Internacional do suco. 

Esta equaçao é especificada de maneira análoga a 

equaçao da demanda interna de laranja, DILI. Espera-se que os 

sinais dos coeficientes de PISUR e CAEA seja positivos, en-

quanto que para o sinal da variável PRLAR, -aguarda-se o in-

verso. 

(13) Demanda Americana de Suco: 

onde: 

DASU = Demanda Americana de Suco; 

PISSR= Preço Real do Substituto do Suco de Laranja; 

PIBA = Produto Nacional Bruto Real dos E.U.A .. 

Espera-se uma relação inversa entre DASU e o PISUR, 

enquanto que uma relação positiva da primeira variável com o 

produto americano. Quanto ao substituto do suco, espera-se u-

ma relação positiva entre seu preço e a demanda de suco de 

laranja. 
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(14) Demanda de suco da Comunidade Econ~mica Europ~ia (C.E.E.): 

onde: 

DESU = Demanda Européia de Suco; 

PRSE = Preço Real do Suco na Moeda da C.E.E.; 

PRSS = Preço Real do Substituto do Suco na Moeda da C.E.E.; 

PIBE - Produto Interno Bruto Real da C.E.E .. 

Os coeficientes f 2 e f3 devem ser, de acordo com a 

teoria, positivos, enquanto fI negativo. 

(15) Equilíbrio no Mercado de Suco: 

(OISU - DISU) + OEXSU = DASU + DESU - OASU 

onde: 

OEXSU = Outros países exportadores de suco de laranja. 

Esta equaçao iguala o excesso de demanda do resto do 

mundo, com as exportaç6es brasileiras (OISU - DISU) acresci-

das do montante fornecido pelos demais exportadores. 

Vale ressaltar que a produção europ~ia de su-

co é bastante diminuta frente ao consumo 
, 

europeu, e a 
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produç~o americana e brasileira, por isso ela nao ~ conside-

rada nesta equaçao de equilíbrio. 

As demais equaçoes do modelo, sao duas equaçoes de 

arbitragem de preços, e uma representativa da intervenção do 

governo no setor. 

Mais especificamente: 

(16) PRSE = 
PISUR (1+") 

e* 

onde: 

L = Intervenções de Comércio entre os E.U.A. e a C.E.E.; 

e* = Câmbio Dólar/Moeda da C.E.E .. 

Esta relação busca captar a diferença entre o pre-

ço internacional do suco de laranja, e o preço 

praticado na C.E.E .. 

(17) PRSUR = ER(l+s) 

onde: 

ER = 
PISU.e 

IPB 

PISU = Preço Internacional Nominal do Suco; 

IPB = índice de Preço Brasileiro; 

e = Câmbio Cruzeiro/Dólar; 

efetivamente 
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s = taxa de subsidio fiscal ~ exportaç~o de suco de laranja. 

Esta relação define a remuneraçao da indústria 
, 

Cl-

trica nacional. Busca-se enfatizar a diferença entre o preço 

internacional do "commodity" suco e a efetiva remuneraçao re-

cebida pelo setor. Como se ressaltou ne capitulo dos "In-

centivos à Exportação" (seção 111.1), nos anos 70, o percen-

tual "s" assume valores posi_tivos, o que acarreta uma remune-

raçao superior ao preço internacional. 

(18) Intervenção do Governo: 

onde: 

RBPD = Saldo Total do Balanço de Pagamentos do Brasil; 

PIBRI = Produto Interno Bruto Real do Brasil. 

Este última equaçao reflete a hip6tese de que a in-

tervenç~o governamental no setor, expressa pelo percentual 

"s", é uma variável enà6gena. Considera-se o subsídio como 

função do preço internacional do suco, da situação cambial do 

pais, do volume da produção brasileira de suco e do produto 

interno. 
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Espera-se que se estabeleça uma relação negativa 

entre o subsídio e o preço internacional, já que quanto me-

nor se apresenta a remuneraçao da indústria cítrica via PISUR, 

maior deve ser a ajuda governamental para se poder viabilizar 

o crescimento do setor. Quanto ao resultado do balanço de pa-

gamentos defasados de um período, deve-se aguardar um valor 

negativo para g 2' já que quanto pior for a situação do "BP", 

maior deve ser o subsídio incentivador das export.ações. No 

, 
que tange a OISU, espera-se um sinal negativo, pois quanto 

maior for a produção brasileira de sucos, menos necessidade 

o setor tem de subsídios, supondo-se que estes foram conce-

didos visando o crescimento desta agroindústria. Para o pro-

duto interno o coeficiente g4 deve ser positivo na medida em 

que em períojos recessivos costuma-se cortar os subsídios. 

A seguir apresenta-se a listagem de 16 variáveis 

endógenas, das 8 endógenas defasadas e das 24 exógenas. 
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variáveis Endógenas: 

CAES 

Dl~SU 

DESU 

DILA 

DILI 

OASU 

OISU 

PISUR 

PPIS 

PPLJ 

PRPLR 

PRSE 

PRSUR 

QPLJ 

s 

TQPL 

Variáveis Endógenas Defasadas: 

CAES (-1) 

PRPLR( -1) 

PRPLR(-2) 

PRPLR(-3) 

PRSUR (-1) . 

PRSUR (-·2) 

PRSUR(-3) 

QPLJ (-1) 
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variáveis Exógenas: 

CAEA 

CLIM 

DELJ 

DILC 

DISU 

DUMMY1 

e* 

ER 

FATIR 

JUROS 

OEXSU 

PIBA 

. PIBE 

PIBRI 

PISSR 

PMCCR 

PRISR 

PRLAR 

PRMO 

PRSS 

PRTL 

RBPD 

TIME 
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VI O MERCADO MUNDIAL DE LARANJA E SUCO DE LARANJA: 

A EVIDÊNCIA EMPíRICA 

Neste capítulo apresenta-se dois modelos empíricos 

originários do modelo econométrico original. 

Na seçao VI.I o "Hodelo Empírico Inicial" é descri-

to, e os resultados de sua estimaç~o pelos MQO sao omitidos, 

haja visto o desempenho insatisf~t6rio desta primeira tenta-

tiva empírica. 

Na seçao seguinte discorre-se sobre o modelo final 

do estudo, apres~ntando sua forma modular além dos resultados 

de suas estimativas e da simulação dinâmica através dos MQO e 

MQ-2. Vale ressaltar que estes resultados nao apresentaram 

diferenças significativas nos dois métodos de estimação ado-

tados. 

"\ ' 
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VI.I - O Modelo Empírico Inicial 

Descreve-se nesta seçao q chamado "Modelo Empíri-

co Inicial", resultante das limitações de dados encontrados, 

que impediram que se fizesse o testo empírico do "Modelo Teó-

rico Básico" apresentado na seçao anterior. 

As dificuldades empíricas se fizeram presentes na 

medida em que nao foi possível o levantamento das seguintes 

séries históricas: 

CAEA ::: Capacidade de Esmagamento da Laranja nos E.U.A.; 

PRSE ::: Preço Real do Suco de Laranja na Moeda da C:.E.E.; 

PRSS -- Preço Real do Substituto do Suco na C.E.E. ; 

PRTL ::: Preço Real da Terra na Região Produtora de Laranja; 

= Intervenções de Comércio entre os E.U.A. e a C.E.E .. 

Desta feita, o modelo original reduz-se a uma mode

lagem envolvendo 15 equaç~es, constituídas de 15 vari~veis 

endógenas, 19 exógenas e 8 endógenas defasadas. 

Mostra-se a seguir a estrutura completa deste mo-

delo. 

(1) QPLJ = aO + aIQPLJ(-I) + a 2PRISR(-4) + a 3CLIM + a 4TIME + 

+ a 5P"PLJ + Ya · 
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(2) PPLJ - 0,25 PRPLR + 0,25 PRPLR(-l) + 0,25 PRPLR(-2) + 

+ 0,25 PRPLR(-3) 

(4) QPLJ = DILI + DILe + DELJ 

(6) TQPL = 
QPLJ - QPLJ (-1) 

QPLJ (-1) 

(7) PPIS = 0,25 PRSUR + 0,25 PRSUR(-l) + 0,25 PRSUR(-2) + 

+ 0,25 PRSUR(-3) 

(8) OISU = 3,7 DILI 

(9) OASU = 4,32 DILA 

(13) OISU - DISU + OEXSU DASU + DESU - OASU 

(14) PRSUR ER(l+s) 
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(15) s = 

Apresenta-se agora a listagem das variáveis, valen-

do notar que as variáveis em cruzeiros reais tiveram corno de-

flator o índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, 

enquanto que as em d61ares reais, o índice 

Atacado nos E.U.A .. 

variáveis End6genas: 

CAES (1000 caixas d'e 40,8 

DASU (1000 toneladas) 

DESU (1000 toneladas) 

DILA (milhões de caixas) 

D1L1 ( milhões de caixas) 

OASU (1000 toneladas) 

O1SU (1000 toneladas) 

PISUR (US$/tonelada) 

PP1S (Cr$/tonelada) 

PPLJ (Cr$/caixa) 

PRPLR (Cr$/caixa) 

PRSUR (Cr$/tonelada) 

QPLJ (milhões de caixas) 

s ( centesimal) 

TQPL (%) 

kg de 

de Preços por 

laranja) 



.135. 

Vari~veis End6genas Defasadas: 

CAES (-1) 

PRPLR(-l) 

PRPLR(-2) 

PRPLR(-3) 

PRSUR(-l) 

PRSUR(-2) 

PRSUR(-3) 

QPLJ (-1) 

Vari~veis Ex6genas} 

CLIM (mm) 

.DELJ (milhões de caixas) 

DILe (milhões de caixas) 

DISU (1000 toneladas) 

DUMMY (unidade nos anos 70 i zero nos ãemais éillOS) 

ER (Cr$/tonelada) 

FATIR (US$l.OOO FOB) 

JUROS(centesimal) 

OEXSU (1000 toneladas) 

PIBA (US$ bilhões) 

PIBE (US$ milhões) 

PIBRI (índice de Produto Real) 

PISSR (US$/dúzia) 

PMCCR (US$ítonelada) 

PRISR (Cr$/unidade) 

PRLAR (US$/caixa) 

PRMO (índice de Sal~rio Real) 

RBPD (US$ milhões) 

TIME 
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Estrutura Estocástica: 

Admite-se que os termos aleat6rios (y. com 
1 

J. = 

a, b, c, d, e, f, g) seguem as propriedades tradicionais, is-

to ~, m~dia zero, vari~ncia constante e independ~ncia serial. 

Este modelo foi estimado atrav~s dos MQO, no 

período 1963 a 1987, envolvendo um total de 25 observações 

amostrais. Com isso, tenta-s~ fazer com que pesquisa capte a 

dinâmica da agroindústria cítrica, desde o seu surgimento em 

meados dos anos 60. 

Vale atentar para algumas observaç6es a cerca 

de determinadas vari~veis presentes no modelo. S~o elas: 

PMCCR - Esta variável, que representa o preço de refer~ncia 

para exportaç~o de suco, fixado pela Cacex, entra 

com valores nao nulos apenas a partir de 1982, data 

em que se inicia a inger~ncia governamental (seção 

11.3). 

DESU - A demanda europ~ia de suco, ~ representada por da-

dos referentes ~ importação europ~ia de suco de 1a-

ranja. Isto se justifica na medida em que foi lm-

possível se conseguir informaç6es fidedignas sobre 
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o consumo na C.E.E., e a produçã~ européia deste 

commodity é diminuta. Sendo assim, o consumo nesta 

região ~ praticamente t6do abastecido pelas impor-

taç~es. Logo, estas servem como uma adequada proxy 

para a demanda européia de suco de laranja. 

s - Esta variável representativa do subsídio fiscal 
, 
a 

exportação, 
, 

so assume valores nao nulcs a partir de 

1969. Isto se justifica pela inexistência antes des-

ta data, dos subsídios fiscais ao setor(seção 111.1). 

DUMMYI - Esta dummy ao representar uma proxy aos incentivos 

governamentais recebidos pelo setor, assume a forma 

descrita na listagem das variáveis pois o estudo só 

considera os subsídios fiscais, maciçamente recebi-

dos nô década de 70 (seção 111.1). 

PISSR - Para este preço utilizou~se o suco de grapefruit. O 

ideal teria sido o suco de maça, 
, 

porem por falta de 

informações fidedignas, adotou-se como substituto 

do suco de laranja o suco de grap~fruit. 

, 
No que concerne a equaçao 12 da demanda de suco pe-

la C.E.E., a impossibilidade de se conseguir as séries das 
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variáveis PRSE e PRSS, levou a se utilizar como preços, o 

preço internacional do suco e o preço do substituto do suco 

utilizado para o mercado americano. A utilização da primeira 

.' , 
varlave~, PISUR, envolve uma hipótese adequada, já que a e-

quaçao é estimada com a importação como proxy para a demanda, 

que provavelmente é dependente do preço internacional do 

commodity em questão. Já o PISSR no lugar do preço do substi-

tu to válido para a C.E.E., é apenas uma tentativa na falta da 

informação desejada. 

Omite-se aqui os resultados das estimativas dos pa-

râmetros deste modelo inicial, que de um modo geral nao foram 

satisfatórios, o que levou à busca de um modelo mais adequado 

apresentado na seçao seguinte. 
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VI.2 - O Modelo Empírico Final 

Nesta seçao se descorrerá sobre o chamado "Modelo 

Empírico Final" f resultante de uma série de modificações em-

preendidas no "Modelo Empírico Inicial j" com vistas a que se 

encontrasse a modelagem que melhor se adequasse 
, 
as exigên-

• • _. h. ( 14 ) 
Clas do processo de slIDulaçao dlnamlca . Busca-se, com as 

alterações empreendidas no "Modelo Empírico Inicial", chegar 

a um modelo que apresentasse as menores diferenças possíveis 

entre os valores simulados e os valores observados da 
, . 

SerlG 

histórica de cada variável endógena. Quanto menor essa dife-

rença, ou melhor, quanto menor o erro entre os valores histó-

ricos e os valores simulados, melhor o desempenho do modelo, 

no sentido da sua capacidade de reproduzir a realidade que 

ele representa. Como o objetivo era avaliar o grau de precl-

sao com que o modelo reproduzia o funcionamento real da eco-

nomia, as diversas tentativas modulares foram feitas empreen-

.( 14) Uma explanação à cerca do "Método de Simulação" encontra-se no "Ane
xo A" deste estudo. 
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dendo-se a simulação do modelo completo dentro do mesmo pe-

ríodo de estimação. 

Após a apresentação do' "Nodelo Empírico Final" e 

suas estimativas através dos MQO e MQ-2, serao feitos alguns 

comentários a cerca dos resultados da simulação dinâmica des-

te modelo. 

A modelagem definitiva do complexo la.ranja envolve 

um total de 12 equaçoes, sendo 6 estocásticas, 2 técnicos, 

2 equaçoes de equilíbrio, e as demais sao equaçoes de de fi-

nição. Num total de 37 variáveis, sendo 12 endógenas e 25 

predeterminadas, das quais 16 sao variáveis 
, 

exogenas e 9 en-

dógenas defasadas. 

são as seguintes as equaçoes: 

(1) Oferta Interna de Laranja: 

onde: 

PPLJI = 0,5 PRPLR + 0,3 PRPLR(-l) + 0,1 PRPLR(-2) + 

+ 0,1 PRPLR(-3) 
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(2) Demanda de Laranja pela Indústria Cítrica Brasileira: 

DILI = b O + blPRSUR(-l) + b 2DUMMY2 + b 3CAES + 

+ b 4 PRPLR(-2) + b SDUMMY3 + Y
b 

onde: 

DUNMY2 = 11 durnrny 11 representativa das geadas ocorridas na Fló-

rida. 

DUMMY3 = "durnmy" representativa do maior estoque de suco de 

laranja da história do setor, no ano de 1986 no 

Brasil. 

(3) Equilíbrio no Mercado de Laranja: 

QLPJ = DILI + DILC + DELJ 

(4) Capacidade de Esmagamento da Indústria Cítrica Brasi-

leira: 

(5) Preço Permanente Real do Suco: 

PPISl = 0,5 PRSUR + 0,3 PRSUR(-l) + 0,1 PRSUR(-2) + 

+ 0,1 PRSUR(-3) 
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(6) Oferta Interna de Suco: 

OISU = 3,7 DILI 

(7) Oferta Americana de Suco: 

OASU = 4,32 DILA 

(8) Demanda de Laranja pela Indústria Americana: 

DILA = dO + dlDILA(-l) + d 2PISUR + d~PISUR(-l) + 

+ d 4PRLAR + d SDUMMY2 + Y
d 

(9) Demanda Americana de Suco: 

(la) Demanda de suco da C.E.E.: 

(11) Equilíbrio no Mercado de Suco: 

OISU - DISU + OEXSU = DASU + DESU - OASU 

(12) Preço Real do Suco de Laranja Recebido pela Indústria 

Brasileira: 

PRSUR = ER(l+s) 

A seguir apresenta-se a listagem das 12 endógenas, 

16 exógenas e 9 variáveis endógenas defasadas. 
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Variáveis Endógenas: 

CAES 

DASU 

DESU 

DILA 

DILI 

OASU 

OISU 

PISUR 

PPIS1 

PPLJ1 

PRSUR 

QPLJ 

Variáveis Endógenas Defasadas: 

CAES(-l) 

DASU(-l) 

DESU(-I) 

DILA(-l) 

PISUR(-l) 

PRSUR(-l) 

PRSUR(-2) 

PRSUR(-3) 

QPLJ(-l) 

variáveis Exógena~: 

DELJ 

DILC 
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DISU 

DUMr1Y1 

DUMMY2 

DUMMY3 

ER 

FATIR 

JUROS 

OEXSU 

PIBA 

PIBE 

PRISR 

PRLAR 

PRPLR 

s 

Com relação à estrutura estocástica, admite-se que 

os termos aleatórios (y. com i = a, b, c, d, e, f) seguem as 
1 

propriedades tradicio~ais, isto é, média zero, variância con~ 

tante e independência serial. 

o período de estimação e de simulação foi reduzido 

para 1970/1987, envolvendo 18 observaç~es anuais. Esta redu-

çao em nada prejudica a análise do desenvolvimento do setor, 

haja visto que a gênese da escalada da ci tric-ul tura e da indús-

tria cítrica no Brasil está ligada à década de 70. Esta mu-

dança do período foi fruto da constatação de que a simulação 
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, 
apresenta melhores resultados quando e feita a partir de 

1970, e nao a partir de 1963. Isto se deve, em parte, ao fato 

de que uma das origens das diferenças que ocorrem, na simula-

çao dinâmica, entre os valores calculados eos valores obser-

vados das endógenas, pode ser os eventuais erros de medida 

das variáveis ("Anexo A"). No caso do presente estudo, valo-

res de determinadas variáveis para o início da década de 60 

apresentaram duvidosa fidedignidade, sendo assim, decide-se por 

reduzir o período da pesquisa visando sempre os melhores re-

sultados na simulação. 

Antes de partirmos para a análise das estimativas 

das equaçoes estocásticas, vale alguns comentários sobre es-

te modelo. 

o subsídio fiscal "s" torna-se aqui uma variável 

exógena, retirando-se conseqüentemente a equaçao que o de-

finia. Esta transformação adveio, mais uma vez, dos melhores 

resultados da simulação quando se fez "s" 
, 

exogena. Isto se 

explica pelo fato de que a equaçao do subsídio, no "Modelo 

Empírico Inicial" a equaçao 15; e nas várias modificações po~ 

teriores, sempre apresentou um baixo R2 , e um também insa-
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tisfat6rio DW, o que provavelmente levava aos grandes erros 

ao se comparar os valores simulados e os valores observados 

da variável endógena "s". Logicamente, como a simulação é di-

nâmica, este mau desempenho desta endógena, talvez explicado 

pela dificuldade em se estimar o ~omportamento do Governo, 

refletia no modelo corno um todo, pre judicanóo seu desempenho 

global. 

Mesmo tendo a equaçao do subsídio sido retirada do 

modelo definitivo, ainda nesta seçao, voltarei a analisá-la 

num formato diferente da do "Modelo Empírico Inicial", haja 

visto a importância deste incentivo para o setor. 

A variável "preço permanente real da laranja" é de-

finida fora do modelo, e apresenta os coeficientes "0:." dife-
1 

rentes dos do "Modelo Empírico Inicial", sendo chamada aqui 

de "PPLJl". A retirada da equaçao que a define do modelo tam-

bém visou aos melhores resultados simulativos. 

A variável "TQPL" (taxa de crescimento da produção 

de laranja) é retirada do modelo, pois sua significância sem-

pre foi insatisfatória nas diversas modelagens. 

o "preço permanente do suco", tem agora novos coe-
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ficientes e é chamado de tlPPISl tl . Vale ressaltar que a mu-

dança dos coeficientes nos dois preços permanentes (laranja e 

suco), adveio dos seus melhores resultados na regressao, qua~ 

do estimados na forma IPPLJl" e IPPISl". 

Quanto à nova variável 
, 

exogena "DUL'-lMY2" representa-

tiva das geadas ocorridas na F16rida, es~a assume valor uni-

tário nos anos de 1971. 1977 e de 1981 a 1985, sendo nulo nos 

demais. E se espera que ela apresente seu coeficiente com si-

nal positivo na equaçao 2, e negativo na equaçao 8. Isto se 

justifica na medida em que a demanda de laranja pela ind~s-

tria brasileira deve responder positivamente 
, 
as si tuações de 

geada, enquanto a demanda de laranja pela ind~stria dos E.U.A. 

deve responder negativamente a estes impactos. 

A variável IDUMMY3" assume valor nulo em todos os 

anos, com exceçao para 1986. Isto se justifica na medida em 

que esta tenta captar o efeito sobre a demanda de laranja pe-

la ind~stria brasileira, da existência de um grande estoque 

de suco neste ano, historicamente o maior que o setor já pre-

senciou, em torno de 202 mil toneladas (Quadro 41). A origem 

deste ac~mulo de estoque foram os altos preços internacionais 
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QUADRO 41 

BRASIL - ESTOQUE DE SUCO DE LARANJA CONCENTRADO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988(e) 

(1000 t) 

FONTE: Horticultural Products Review - USDA. 

(e) Estimativa. 

35 

44 

202 

75 

43 



.149. 

do suco nos anos anteriores de 1984 e 1985, ocasionando pelas 

geadas americanas (Quadro 16), que reduziram a demanda pelo 

nosso suco, ao mesmo tempo que incéntivava 
, 
a produção deste 

commodity. Este acúmulo de estoque, por sua vez, foi um fator 

determinante para grande queda nas cotações internacionais do 

suco no ano de 1986. Espera-se um sinal negativo para o coe-

ficiente desta variável, já que este grande estoque deve fun-

cionar como um inibidor da demanda de laranja pela indústria 

brasileira. 

No que tange aos sinais dos coeficientes das endó-

genas defasadas DILA, DASU e DESU, espera-se que sejam todos 

positivos, haja visto uma hipótese de rigidez no processo 

produtivo americano, e nos hábitos de consumo dos E.U.A. e 

da C.E.E .. 

Apresenta-se agora as estimativas parâmetros 

das equaçoes estocásticas, chamando a atenção para o fato de 

que os resultados obtidos nos dois métodos adotados nao apre-

sentaram diferenças significativas, o que também ocorre na 

simulação do modelo através destes métodos de estimação. Sen-

do assim, pode-se atestar a ausência de viés de simultaneidade. 

, 

-
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o Quadro 42 apresenta as estimativas da Equação de 

Oferta Brasileira de Laranjas, pelos m~todos dos MQO e MQ-2. 

Os resultados sao praticamente oS mesmos nos dois m~todos u-

tilizados. 

A nao significância da variável "Precipitação Plu-

viom~trica" (CLIM) nas diferentes modelagens levou à retirada 

desta variável como explicativa da oferta de laranja no Bra-

silo Uma possível explicação para isso, talvez seja o fato de 

que a falta de chuvas prejudicou em certos anos a produção 

de laranjas, como nas secas recentes de 1986 e 1987, 
, 

porem a 

produção agrícola nao apresentou historicamente uma flutuação 

significativa devido a fatores climáticos. 

A significância estatística do preço de muda de la-

ranja aparece quando se reduz a defasagem para três períodos, 

em vez de quatro do modelo básico. Por~m o sinal do coefici-

ente sempre val contra a teoria, apresentando-se positivo. 

Nesta equaçao a variável "PRISR" mostrou-se bastante signi-

ficativa ao nível de 1% nos dois m~todos de estimação, 
, 

porem 

com sinal contrário à teoria econômica. Uma explicação plau-

sível, pode advir do fato que o modelo está captando a pres-



QUADRO 42 

ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE OFERTA INTERNA DE LARANJA - 1970/87 

MÉTODO CONSTANTE QPLJ(-l) PRISR(-3) PPL.J1 R2 
H F' N 

MQO -122,058 0,79 2,70xl06 
~97.241,0 0,95 -2,03 95,69 18 

(-2,877) (10,163) (3,241) (2,299) 

6 , 
MQ-2 -122,181 0,79 2,70xl0 597.581,0 95,69 18 

(-2,873) (10,187) (3,239) (2,295) 

Os valores entre parênteses correspondem a "razão t". No método de MQO a tabela utilizada é a da distribuição "t" de 

student e ,no MQ~2 a tabela é a da distribuição normal. 

I-' 
U1 
I-' 
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sao de demanda que ocorre no mercado da muda de laranja, quan 

do do plantio da laranja, j~ que uma parcela da produç~o de 

hoje, foi plantada três ou quatro anos atrás. Esta pressa~ de 

demanda elevaria o preço da muda, e se estaqeleceria assim u-

ma relação positiva entre o preço da muda com três anos de 

defasagens e a produção corrente de laranja, na medida em que 

quanto maior a oferta de laranjas hoje, maior a demanda por 

muda no passado, e maior o preço da muda tamb~m. Vale ressal-

, , 
tar que nao so e significativo o coeficiente estimado lia 11 co 2 ' -

mo seu valor ~ bastante representativo (2,70 x 106). 

As demais vari~veis, o 11 preço permanente da laran-

ja 11 e a vari~vel dependente defasada I também sao significati 

vas nos dois m~todos, sendo que o preço somente a 5%. O coe-

ficiente estimado da variável IPPLJl" ao se mostrar positivo 

~ consistente com a teoria, atestando com isso que a produção 

brasileira de laranjas responde a estímulos de preços, e que 

como cultura permanente, a resposta se d~ em relação a um 

preço de longo prazo. O sinal de coeficiente de "QPLJ(-l)11 

também est~ de acordo com a teoria ao se mostrar positivo. 
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Para se fazer a verificação da existência de 
, 

resl.-

duos autocorrelacionados, a estatística Durbin-Watson nao po-

de ser aplicada diretamente, devido à existência de variável 

endógena defasada do lado direito da equaçao. Este fato, in-

duz os valores calculados a se aproximarem dos valores da re-

gião de aceitação da hipótese nula, apontando inexistência de 

autocorrelação, quando de fato ela possa ocorrer. Neste ca-

so, o correto é aplicar a estatística "h". Senào assim, no 

que tange aos MQO, esta estatística em torno de -2,0 atesta a 

inexistência de autocorrelação serial dos resíduos ao nível 

de 1%. Também no método dos mínimos quadrados ordinários, do 

2 coeficiente de determinação R = 0,95 emerge que 95% da va-

riância da oferta de laranjas está sendo explicada por esta 

equaçao. Destes dois resultados pode-se concluir quanto a boa 

especificação desta equaçao. 

Da significância estatística presente nas três 

variáveis a produção de laranja defasada é a que se destaca, 

haja visto o caráter permanente da cultura cítrica, que con-

diciona a produção de um período ao nível de produção do pe-

rído anterior. 
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No Quadro 43 sao apresentados os resultados da e-

quaçao de demanda de laranja pela indústria brasileira nos 

dois métodos de estimação. As estimativas sao praticamente as 

mesmas, se diferenciando apenas no fato de que a variável 

preço do suco, "pRSUR(-l)", ganha maior significância esta-

tística nos MQ-2, passando num teste de hipótese a 1%, enquan 

to que no MQ-O é significante apenas a 5%. Quanto às demais 

variáveis, a única nao significante é a dummy representativa 

das geadas, enquanto que a capacidade de esmagamento e a dillmo/ 

do estoque de suco sao significantes a 1%, com destaque para 

a capacidade com urna elevada estatística de teste, e o preço 

da laranja defasado de dois períodos a 5%. Quanto aos sinais, 

estão todos de acordo com a teoria em ambos os métodos. 

2 No que tange ao R e ao DW nos MQO, pode-se afirmar 

que as variáveis especificadas nesta equaçao tem alto poder 

de explicação das variações na demanda de laranja, e ainda, a 

estatística DW atesta a inexist~ncia de autocorrelação serial 

nos resíduos ao nível de 1%. 

Fica claro a importân'cia da capacidade de esmaga-

mento para esta equaçao, haja visto sua elevada significância. 



MÉTODO CONSTANTE 

MQO 6,835 

(0,466) 

MQ-2 . -1,837 

(-0,124) 

QUADRO 43 

ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE DEMANDA DE LARANJA PELA 

INDÚSTRIA CíTRICA BRASILEIRA - 1970;87 

PRSUR( -1) DUMMY2 CAES PRPLR(-2) DUMMY3 R2 

328,261 7,033 6,46xl0 -4 -200.379,0 -40,22 0,98 

(2,";-73) (1,263) (21,137) (-2,484) (-3,497) 

392,281 8,296 6,38xl0 -4 -164.604,0 -41,751 

(3,293) (1,473) (20,721) (-2,022) (-3,566) 

DW F N 

2,0 156,0 18 

1,78 151,21 18 

Os valores entre parênteses correspondem a "razão t". No método de MQO a tabela uti lizada é a da distribuição "t" de 

student e no MQ-2 a tabela é a da distribuição normal. 

I-' 
U1 
U1 
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Logo, a demanda de laranja pela indústria cítrica nacional, e 

conseqüentemente a oferta brasileira de suco já que 01SU= 3,7 

D1L1, responde positivamente ao comportamento do preço do su-

co defasado de um período, negativamente ao preço de lnsumo 

laranja, porém apenas com defasagem de dois períodos, 
, 
e ex-

tremamente condicionada pela estrutura industrial instalada, 

e ainda, no período analisado mostrou-se independente das geª 

das da Flórida, atestando com isso que este fenômeno climá-

tico nao foi um fator determinante para o desenvolvimento da 

produção brasileira de suco de laranja. 

Com referência à equaçao do investimento industrial, 

as suas estimativas por MQO e MQ-2 encontram-se no Quadro 44. 

Os resultados nos dois métodos sao praticamente os mesmos. 

Nos MQO todas as variáveis apresentam sinais de acordo com a 

teoria e significância a 5%, com exceçao para a variável 

, 
"JUROS" que a atinge apenas a 10%. Destaque deve-se dar a va-

riável "preço permanente do suco" com alta significância, 

passando num teste de hipóte.se também a 1%. Nos MQ-2 a signi-

ficância se altera para melhor, no sentido de que a variável 

"JUROS" passa a ser significante a 5% e a variável "DUMMY1" 



QUADRO 44 

ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE ESMAGAMENTO DA 

INDÚSTRIA CíTRICA BRASILEIRA - 1970/87 

MÉTODO CONSTANTE PPISl JUROS FATIR(-l) PPLJl DUMMYl R2 DW F N 

MQO -14.080,7 605.460,0 -34.602,5 0,024 -3,83xl0 8 13.677,4 0,78 2,63 8,39 18 

(-1,116) (3,862) (-2,016) (2,371) (-2,358) (2,692) 

MQ-2 -14.720,0 617.914,0 -34.444,9 0,024 -3,85xl0 8 13.565,9 2,64 8,38 18 

(-1,166) '(3,921) (-2,033) (2,362) (-2,38) (2.,685 ) 

Os val,ores entre parênteses correspondem a "razão t". No método de MQO a tabela utilizada é a da distribuição "t" de 

student e no MQ-2 a tabela é a da distribuição normal. 

...... 
l!1 
-....J 
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representativa dos subsI~ios fiscais avança para 1 9. o • Quanto 

aos sinais sao todos coerentes com a formulação teórica. 

o coeficiente de determinação revela que o Investi-

mento tem 78% de suas variações explicadas pelas variáveis da 

equaçao. Enquanto o DW mostra-se inconclusivo num teste de 

hipótese a cerca da autocorrelação serial negativa entre os 

resIduos, ao nIvel de 5% e 1 9. o • 

Dos resultados das estimativas pode-se afirmar que 

o investimento respondeu primordialmente ao preço do suco, no 

caso, o preço permanente de longo prazo. Vale chamar a aten-

çao que este preço imbute o subsidio fiscal, sendo assim, a-

, 
liando o "PPISl" a "DUMMYl" pode-se concluir quanto a grande 

importância que os subsIdios fiscais tiveram sobre o setor, 

na medida em que incentivaram de forma clara o seu investi-

mento. Pode-se ainda afirmar que o faturamento defasado de um 

perIodo também a judou ao investimento, como era de se espe-

raro Esta variável também absorve o beneficio advindo do sub-

sIdio. Já o. preço permanente da laranja e os juros de mercado 

funcionaram corno inibidores do investimento industrial no 

per Iodo analisado, com destaque para os valores dos seus coe-
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ficientes estimados. Destaque que também aparece para os coe-

ficientes do preço permanente do suco principalmente, e da 

"DUMMYl". 

A demanda de laranja pela indústria dos E.U.A. tem 

suas estimativas presentes no Quadro 45. 

.. . -, 2 
Na pr1me1ra est1maçao pelo metado de MQO, o R ao 

nível de 74% pode ser considerado aceitável, na medida em que 

nao foi possível conseguir dados sobre a variável "capacidade 

de esmagamento da indústria cítrica americana", que perten-

cia à equaçao da "DILA" original, do "Modelo Teórico Básico". 

Quanto à estatística ".h", aceita-se a hipótese de nao corre-

lação serial nos resíduos ao nível de 5% e 1% de significân-

cia. 

Os resultados advindos dos dois métodos de estima-

çao utilizados apresentam diferenças desprezíveis, com os Sl-

nais de todas as variáveis significativas estando de acordo 

com os pressupostos teóricos. A única variável independente 

que nao apresenta significância estatística, tanto nos MQO 

quanto no MQ-2, é o "preço internacional" defasado de um pe-

ríodo. A significância se faz presente neste preço sem defa-



QUADRO 45 

ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE DEMANDA DE LARANJA PELA 

INDÚSTRIA CíTRICA AMERICANA - 1970/87 

MÉTODO CONSTANTE DILA( -1) PISUR PISUR(-l) PRLAR DUMMY2 R2 
H F N 

I.\'lQO 76,358 0,493 0,032 -1,65x10 -3 -8,947 -24,191 0,74 -1,01 6,91 18 

(2,182) (3,133) (2,113) (-0,148) (-1,962) (-2,847) 

MQ-2 75,783 0,511 0,039 -4,97x10 -3 -9;992 -25,748 6,70 18 

(2,142) (3,225) (2,407) (-0,43) (-2,156) (-2,963) 

Os valores entre parênteses correspondem a "razão t". No método de MQO a tabela utilizada é a" da distribuição "t" de 

student e no MQ-2 a tabela é a da distribuição normal. 

-----
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sagem, ao nível de 10% no primeiro método e a 5% no segundo. 

o mesmo ocorrendo para o preço da laranja nos E.U.A .. Já a 

variável dummy das geadas tem sua significância passando de5% 

para 1% ao se estimar pelos MQ-2. Entre todas as 
., . 

varlavelS 

destaca-se a demanda de laranja defasada, sempre significante 

a 1%, traduzindo com isso uma certa rigidez no processo pro-

dutivo da indústria americana. 

A negatividade do coeficiente da "DUMMY2" traduz o 

já esperado impacto do fenômeno climático das geadas sobre a 

demanda de laranja americana, e conseqüentemente sobre a pro-

dução de suco, haja visto que OASU = 4,32 DILA. Vale destacar 

que após a "DILA(-l)", é esta a variável de maior destaque 

nesta equaçao em qualquer um dos métodos, principalmente pelo 

valor de seu coeficiente. 

E ainda, pode-se afirmar que a indústria demanda 

laranja em função do preço deste insumo, negativamente, e po-

sitivamente em relação ao preço do produto suco de laranja. 

o Quadro 46 apresenta os coeficientes estimados a-

través dos dois métodos da equaçao que traduz o comportamento 

do consumidor americano de suco de laranja. Os resultados em 



QUADRO 46 

ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE DEMANDA AMERICANA DE 

SUCO DE LARANJA - 1970/87 

MÉTODO CONSTANTE DASU(-l) PISUR PIBA R2 
F N 

MQO 140,172 0,541 -0,097 0,173 0,82 21,13 '18 

(0,666) (2,18) (-1,619) (1,243) 

MQ-2 126,048 0,524 :"'0,093 0,182 21,11 18 

(0,605) (2,118) (-1,548) (1,306) 

Os valores entre parênteses correspondem a "razão tI!. No método de MQO a tabela uti lizada é a da distribuição "t" de 

student e no MQ-2 a tabela é a da distribuição normal. 

I-' 
(j'I 

I'V 



.163. 

MQO e em MQ-2 sao praticamente os mesmos. 

o R2 informa que a equaçao consegue explicar 82% das 

alterações ocorridas na variável dependente. Quanto ao teste 

de autocorrelação serial de lê ordem nos resíduos, nao foi 

possível calcular a estatística "h", haja visto. que recai-se 

numa raíz de um 
, 

numero negativo, sendo assim, adotou-se um 

outro procedimento para realização do teste de acordo com su-

gestão de Johnston [34J. Feito isto, constatou-se a inexis-

tência de autocorrelação serial. 

Nos dois métodos os sinais confirmaram os pressu-

postos teóricos, com apenas a variável "demanda de suco de-

fasada de um período" apresentando signific~ncia estatística. 

Tanto o "preço internacional do suco" quanto o "produto ame-

ricano" nao afetam significativamente o comportamento do con-

sumidor americano. A signific~ncia isolada da "DASU(-l)" tal-

vez possa contribuir para confirmar a hipótese de que os con-

sumidores americanos têm no consumo de suco de laranja um há-

bito tremendamente arraigado .. Nem variações de preço nem de 

renda afetam significativamente o comportàmento do demanda-

dor de suco, fato que se visualiza mais claramente ao se cons 
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tatar a inelasticidade desta demanda em relação ao preço, de 

aproximadamente (-0,17), e em relação a renda do americano, 

que fica em torno de (0,50) para o período em estudo. 

A demanda européia por suco tem suas estimativas 

expressas no Quadro 47. OS MQ-2 nao sao aplicados a esta e-

quaçao por ela nao possuir variável endógena do seu lado di-

reito. 

O R
2 = 0,90 é bastante satisfatório, demonstrando 

que 90% das variações ocorridas na variável dependente "DESU" 

sao explicadas pela equaçao que a' define. A estatística "h" 

em testes de hip~tese' a 5% e a 1% de significância atestam a 

inexistência de autocorrelação serial nos resíduos. 

O comportamento do consumidor europeu parece dife-

rir do comportamento do americano, na medida em que aqui a 

significância se faz presente a nível de 5% para o produto,e 

ao nível de 1% para a demanda defasada de um período. Ambas 

com sinais coerentes com as hipóteses teóricas. O preço in-

ternacional do suco nao se apresenta significante nem a 10%. 

Este resultado parece confirmar um fato ocorrido em meados 

dos anos 70, quando da crise do petróleo o consumo europeu de 



QUADRO 47 

ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DA DEMANDA DE SUCO DE LARANJA DA C.E.E. - 1970/87 

MÉTODO CONSTANTE DESU(-l) PISUR(-l) PIBE R2 
H F 

MQO 0,973 0,765 -0,047 0,09 0,90 -0,15 44,37 

(0,011) (5,901) (-1,081) (2,536) 

Os valores entre parênteses correspondem a "razão t". A tabela utilizada é da distribuição "t" de student. 

N 

18 

I-' 
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suco brasileiro caiu significativamente como resultado da 

recessao européia. 

Entre as duas variáveis significativas destaca-se a 

DESU(-l), demonstrando com isso uma certa rigidez existente 

também no hábito de consumo europeu, haja visto a inelastici-

dade desta demanda tanto em relação ao preço, em torno de 

(-0,19), quanto em relação à renda da C.E.E., de aproximada-

mente (0,50). 

Antes de se partir para alguns comentários a res-

peito da simulação dinâmica deste "Modelo Empírico Final" , 

vale apresentar um resultado empírico obtido com a equaçao 

representantiva da intervenção governamental no setor, haja 

visto a importância que o subsídio fiscal teve para o desen-

volvimento da agroindustria da laranja no Brasil. 

Após várias tentativas empíricas no período 1963/ 

87, chegou-se a seguinte equaçao determinante do subsídio 

fiscal: 

onde: 

DEFCAM ~ Discrepância Cambial (%). 
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Esta variável "DEFCAM", 
, 

exogena, representa a dife-

rença em percentual entre a taxa de câmbio oficial (Cr$/US$), 

e uma determinada taxa de câmbio. de equil1.brio calculada por 

- ' 05 ) 
Brandao e Carvalho [7 ] . 

Quanto maior a discrepância, maior ganho obtém o 

exportador. Supondo que um dos objetivos do subsídio é mini-

mizar perdas cambiais, quanto maior "DEFCAM", menor deve ser 

o subsídio oferecido pelo governo. Assim supoe-se que o coe-

, 
e negativo. 

Os resultados empíricos desta equaçao apresenta-se 

no Quadro 48. 

O coeficiente de determinação R2 , apresentou-se re-

duzido em torno de 42%, revelando uma capacidade de explica-

çao pobre para a equa~ao. A estatística DW atesta a existên-

cia de autocorrelação serial positiva entre os resíduos num 

teste a 5% de significância. Estes resultados demosntram uma 

provável má especificação desta equaçao. Isto já era espera-

do, haja visto a dificuldade que envolve definir as variáveis 

determinantes da concessao de benesses do Estado, na medida 

,em que além das variáveis econômicas, há a possibilidade de 

(15) E e-e*:J onde: e 
e* e* 

taxa oficial Cr$/US$ 
taxa de equilíbrio Cr$/US$ 



QUADRO 48 

ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DA EQUAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO GOVERNO NO SETOR CíTRICO - 1963/87 

MÉTODO CONSTANTE 

MQO -0,125 

(-0,932) 

PISUR 

-5 5,11x10 

(1,009) 

DEFCAM(-l) 

-7,74x10 -3 

(-1,923) 

OISU PIBRI R2 DW F 

-4 -3 
-4,92x10 2,49x10 0,42 0,96 3,64 

(-2,i63) (1,084) 

Os valores entre parênteses correspondem a "razão t", A tabela utilizada é a da distribuição "t" de student. 

N 

25 

I-' 
(j\ 
O) 
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atuarem também variáveis pOlíticas, "lobby", etc .. 

. ' . Das varlavelS independentes, apenas a oferta brasi-

leira de sucos e a defasagem cambial foram significativas, 

apresentando ambas sinais negativos de acordo com os pressu-

postos teóricos. Destaca-se a produção de suco com signifi-

cância a 5%, enquanto que a "DEFCAM" apenas a 10%. 

Os subsídios responderam negativamente à produção 

brasileira de sucos no sentido de que a medida que a produção 

crescia estes eram minimizados, o que é coerente já que o ob-

jetivo maior da ajuda governamental era possibilitar o cresci 

mento da produção de sucos. 

No que concerne ao aspecto cambial, o subsídio nao 

estava ligado a saldos no balanço de pagamentos, como se su-

pôs no modelo básico, mas sim a discrepância cambial entre a 

taxa oficial e a taxa de equilíbrio, no sentido de que o in-

centivo do governo tentava compensar qualquer desvantagem 

cambial que o exportador sofresse em relação à taxa cambialde 

equilíbrio, subsidiando-lhe para que essa diferença cambial 

nao prejudicasse o crescimento do setor. 
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Pode-se ainda afirmar que os subsídios nao tiveram 

como importantes determinantes, o preço internacional do su-

co, nem o desempenho da economia brasileira representada pelo 

PIB, como se aventou na formulação teórica. 

Faz-se agora um breve comentário a respeito dos 

resultados obtidos na simulação din~mica do "Modelo Empírico 

Final ll
• Para cada variável endógena os resultados da s imula-

çao sao apresentados em tabelas e gráficos correspondentes. 

Em cada tabela aparecerá a série de dados históricos, a série 

calculada, a série de erros absolutos e percentuais para cada 

período. E ainda a média, o desvio padrão e a RMQ (raiz média 

quadrática) para cada série acima (Anexo A). Apesar de se 

apresentar os resultados obtidos nos dois métodos de estima-

çao, a análise se limitará aos MQ-2 haja visto a semelhança 

entre os dois resultados. 

o modelo macroeconômico foi simulado dinamicamente 

para o mesmo período que foi utilizado para estimação de suas 

equaçoes estocásticas, de 1970 a 1987. 

QPLJ - os resultados da simulação para a produção 

brasileira de laranjas sao satisfatórios, apresentando um 
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bom RMQ% de 5,6%, e um erro percentual médio de 1,4%. E ain-

, 
da, uma proporçao entre o numero de erros positivos e negati-

vos próxima da unidade, significando ausência de viés siste-

'. d. - (16) matlco e slmulaçao . 

PISUR - o resultado para a variável preço real in-

ternacional do suco é o menos satisfatório entre todas as va-

riáveis endógenas. apresentando um erro % 
, . 

maXlmo em torno de 

-60%, um RMQ% de 28,8%, e uma relação entre erros positivos 

e negativos de 12/6. Estes resultados podem ter sido influ-

enciados pela especificação da equaçao da demanda americana de 

suco, onde o PISUR é normalizado. Esta equaçao apresenta um 

2 R em torno de 82%, nao muito satisfatório. Vale ressaltar 

, , 
que num mercado como e o de suco de laranja, sujeito a cons-

tantes choques, nao é tarefa das mais simples elaborar uma 

modelagem que seja capaz de produzir com precisão o compor-

tamento histórico dos preços durante o período analisado. 

Desta feita, este resultado pode ser aceitável, já que o mo-

delo consegue obter para certos anos, valores simulados nao 

muito afastados dos valores históricos. 

(16) Os critérios avaliativos dos resultados da simulação encontram-se de~ 
cri tos no Anexo A. 
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DILI e OISU - A análise conjunta destas .' . varlavelS 

se justifica na medida em que OISU = 3,7 DILI. De um modo ge-

ral o modelo foi eficiente para reproduzir os valores histó-

ricos da demanda de laranja pela indústria brasileira, e con-

seqüentemente da produção de suco. Em apenas três anos o erro 

percentual ultrapassou os 10%. O RMQ% é de 14,4% e a relação 

entre erros positivos e negativos é próxima da unidade ates-

tando a ausência de viés de simulação. 

CAES - para a capa~idade de esmagamento da indús-

tria cítrica brasileira, os resultados da simulação sao cla-

ramente melhores a partir de 1979. Mesmo assim, com exceçao 

para o ano de 1970, o modelo consegue resultados satisfató-

rios sem erros muito acentuados em relação a realidade do 

setor. O RMQ% é de 18,8% enquanto o erro médio percentual 
, 
e 

de apenas 1,2%, com a relação entre erros positivos e negati-

vos igual a unidade. 

DILA e OASU - no que tange ao mercado americano, o 

modelo mostrou razoável sen~ibildiade na reprodução do com-

portamento da serle histórica. A demanda de laranja pela in-

dústria americana e a oferta de suco americano apresentaram 
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seus resultados simulativos com um RMQ% de 16%, e com erro 

médio percentual da ordem 3,8%, enquanto que uma alta rela-

çao entre erros positivos e negativos de 12/6. 

DASU - os resultados da simulação para a demanda 

americana de suco foram os melhores entre todas as endóge-

nas. A série simulada apresenta pequenos ~rros em relação 

aos valores históricos, com apenas dois anos o erro percen-

tual superando os 10%. O RMQ% apresenta-se em torno de 6,5% 

e a proporçao entre erros positivos e negativos é de 0,64. 

, 
DESU - quanto a demanda do suco da C.E.E., o mode-

lo apresentou um desempenho razoável para simular a 
, . 

serle 

histórica desta variável. Com exceçao para o erro de 51% 0-

corrido em 1978, os demais sao aceitáveis. O RMQ% situou-se 

na faixa de 20,3% e a proporçao entre erros positivos e ne-

gativos atinge 0,64. 

PPLJl - quanto ao preço permanente real da laran-

ja, mais uma vez o modelo mostrou uma certa dificuldade em 

reproduzir série de preços .. Mesmo assim os erros sao aceitá-

veis, ainda mais que a relação entre os erros positivos e ne 

gativos é de 11/7 e a distribuição de sinais nao acusa nenhum viés 
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aparente. O RMQ% localizou-se na faixa dos 16,5%, enquanto 

que o erro médio percentual foi de 0,8%. 

PRSUR e PPISl - quanto ao preço real do suco de 

laranja e o seu preço permanente, cabe apenas dizer que a 

simulação din3mica gerou uma série calculada exatamente igual 

a série hist6rica destas vari~veis, j~ que elas foram norma-

lizadas através das equaçoes que a definem. 

Para finalizar pode-se afirmar que de um modo geral 

o desempenho do modelo foi satisfat6rio, na medida em que foi 

capaz, dentro de certos limites, de reproduzir a evolução 

hist6rica das vari~veis end6genas do complexo laranja. 
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.sIMULAÇÃO (NO.9-L-=-QPLJ 

!===============!~~-----~~~~~~!======~==~===!===========~=!============= 

HISTÓRICO ! SIMULADO ERRO! ERRO - % 
1=============== =============!=============!==========c==!============= 

·1 970 99 • ··1 O ~~ • 9·1 7 ! 3 • 9·1 7 :;) • '75;7 
·197·1 95.(/3.726 -·1 .274 ·····1 • 3ií~~ 
·1972 1·15. ·H 5.203 (J. ~~()3 [). ·"177 
·1973 98. ·1·10. 63 f t ·12.6:34 ·1 ~~. 8;;'\~~ 
1974 137. 133.366 -3.634 -2.652 
1975 128. 125.438 -2.562 -2.001 
1976 140. 140.452 0.452 0.323 
·i 977 ·1 3 ~) . ·1 [, O • ·1 :3'; 25 . ·1 :3 't ·1 H • ó·1 n 
1978 195. 200.848 5.848 2.999 
1979 212. 217.398 5.398 2.546 
1980 217.!. 221.059 4.059 1.87 
1981 228. 218.851 -9.149 -4.013 
1982 244. 235.415 -8.585 -3.519 
1983 245. 242.155 -2.845 -1.161 
1984 252.! 250.026 -1.974 -0.788 
1985 287.! 277.307 -9.693 -3.377 
1986 265. 264.118 -0.882 -0.333 
1987 29't. 298.·1 ;23 ! 4. ·123 ·1 ./102 

!===============!=============!===~=========!=============!==~=========~, 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!=====~=~====~ 
! ! HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 
!===============!========~====!=============!=============!=======~===== 
! Média ! ·lB8,·1·1·1! ·H19.287 ! ·1.·176 lí .4;2;2 
! RMQ ! ·1 (?9 • B2~) ! 200. 03~:; ! 8 ft·l ~?8 ! !'.'i. 7')1, 

Desvio Padrãd 69.:378 ! ·66.56·1! 8.276 ! ~5 .78 
!=========~=====l=====~=======!=============!=============!============= 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - QPLJ 

==~============!========~====!=============!=============!==========="== 
HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO -:, 

I ===============!============= =============!=============!=====~======~ 
'1970 99. 
'197'1 9":' ,J. 

-1972 'i '1 ~) • 
'1973 9B. 
'1974 'i a7. 
'1975 '-12D. 
'1976 'i .{tO • 

'1977 '135. 
'1978 '19~'i • 
-1979 2'12. 
'1980 2'17. 
'198'1 2;.~8 • 
'1 '182 2 't't • 
'19B3 245. 
'1984 'J (;="1 

~ .. J(:.. • 

'1985 2B7. 
'1986 265. 
'1987 ;29"t. 

102.959 3.959 ! 3.999 
96.114 1.114 1.172 

'1 'l't • H 6 - O • '1 4 .... O • i ~::.'I 

110.602 12.602 12.859 
132.621 -4.379 -3.197 
-1 ;;~4 • é>'1 B 
'138. ~:~6'1 '! 
'158.3<73 
~~O'l .63"1 
;;~'18 • ~53 

;':!/,'1 .608 
2 ~:;() • /dV, 
;2,'18. 7~3(S 
;26 /t • 2'1'1 
;.~\j8. :32 

-3. 3tJ~2 
-'i .739 
;23. :39:3 

6.6:3 '1 
6 • ~~:3 
4.3 

-9.8"l'1 
--9.746 
--3.392 
-'1 .5"16 
--8.264 
--0.789 

.. ··2. 6it~·~ 

3. 'I 
:].08 

-:3. 99-. 
-,,'1 .3B/) 
-'0.60;:; 
-2.879 
-O.;2<:'Ü 

'1 n 469 
===============!=============!====~========!===~=~=======!===========~=! 

SUMÁRIO 

!===============!=========~===!============= =============!============= 
! ! HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 
!~==============!======~======!======~=~==== ~===~========!=============J 
! Média ! '1i3B. '1'1'1 '189. ;,:~{)~) "1.094 ! '1 • 3,~8 
! RI'1Q '199. n~~9 ! 20(). 009 H. ()O(3 ! ~:,;. 6/t7 i! 
! Desvio Padrão ! 69. :37B ! 66. 7~~6 B. '163 ! ~:;. 638 ! 
I===============I===~=========I=============!=============!===========~=r 



.177. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - QPLJ 

50. 100. 150. 200. 250. 300. 
!===========!===========!===========!===========!=======~=;~=I 

'1970 Ali ! ! 
,') I 
I: ... 

A Li 

'1975 

'1980 

'1985 

2 

BA 
BA-- -

BA 
A Li 

AI3 
AS 

- AB-
El f!} ! 

13 A! 
SA! 

liA 
fi!;: 

!===========!===========!===========!===========!========~==! 
50. 100. 150. 200. 250. 300. 

A - Histórico 

B - Simulado 



.178. 

!=============== =============!=============!=============I============= 
! HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 
!=============== =============!=============!============= ======~=~==== 

1970 1568.66! 1567.U5! -1.603 ·'0.102 
1971 1688.06 1938.19 250.139 14.818 
1972 1776.12 1716.51 -59.614 -3.356 
1973 1429.31 1278.21 -151.103 -10.512 
-197't 
'1975 
-1976 
-i <»77 
-1978 
-1979 
1980 
'i 98-1 
-1982 
-1983 

-120~~. 59 
-1~~09.D7 ! 
-1 O~)~? • 36 !-
2477.6S ! 
2'1-13.9"1 
-1796. -1 
-1 ~?90. 
-14';3.64 
-1t,09.07 
-1 ~:;2 6. -1 -1 

-17 't4 • 2~J 
-13;'57. éd 
'13'14.79 
-1 '?:3 -1 • 4 9 
32'tO. ~~9 
2:;9'1 .39 
-'14:'56. "I;':'~ 

-1 ~j~)-l • 't 2 
-1 <;'05. 8 /t 

56'1 .2'1 

54'1 • 6~:;4 
-1 't7 .7313 
26;~~n427 

-546. 'I B6 I 

'1'1 ;~6 • :3<3 
79~). ~~9 

-16ó. -l-'i 9 
0'107.7/1:-
376.767 

-96't.905 

~~4. 'ia7 
-;':>2.0·;4 

5:3. ~?C4 
4/~ • :-:79 

'198 /t '192't • 3"j ~2'178.'1 It 253. 8~:~9 '1:3. '19"! 
1985 1783.29 1600.81 -182.479 -10.233 
1986 1323.77 386.328 -937.438 -70.816 
'1 98 7 -1 7'1 4 • 4 '1 ~~ '1 O n • .s 9! ~i 9 't " ;.::. 7 8 ! ~~ ~~ • ? 9 8 

!==========~==:::= ====~========!=============!============~!============= 

SUMÁRIO 

! =::= ::::::::-; :::= :::=:::: = ::::::::: 

! ::::::=:::::..:=::::::-::=~:.::::::""==:= 
Média 

! RMQ 
! Desvio Padrão 
I ==:= :::::::: ::::=:":::::= ::::::::::::::::c.:: 

::: :.:::::.:.= :=:::::=..: =~::= = :-'::::'::::: 
HISTÓRICO 

:=: :=: ::: !:= :::: = :::: ::: :: ::-.; :::: :".:; :::: 

'1607.'1 B 
-164~3. '1 Ó 

35'1.89,S 
:=: :::: == ~: :-::: :'"_": 0:::: :::: =:: :::: =: ::= :.":: 

=============!=============!~=====~~~:::=== 
SIMULADO ERRO ERRO - % 

=============!============~!=======~===~= 
1694.91! 87.726 5.231 
1311.08 522.64 32.505 

656.7'15 33.ü·'11 
======~======I=============I==:::===~====== 



.179. 

SIMULAÇÃO (l."1Q-2) PISUR 

!=~=============!===~=========!=============!=========~~==!~:~-~~======= 

HISTÓRICO SIMULADO! ERRO ET<RO _ r~ 
!===============!============~!=============!=====:=======!===========~~ 

! 1970 ! 1568.66 1575.28 6.621 ! 0.422 
1971 1688.06 1899.87 211.815 12.548 
1972 1776.12 1740.79 -35.332 -1.989 
1973 1429.31 1284.22 -145.094 -10.151 
1974 1202.59 1 1674.23 471.636 39.218 ' 
'1975 '1209.87 ! - '1:i43.38 '13:3.506 'H .0:35 
1976 1052.36 1310.86 258.496 24.563 
1977 2477.68 1922.67 -555.01 -22.4 
1978 2113.91 3101.33 987.415 46.71 
'1979 '1796. '1 2576.66 780. ~:i63 43. it~_:ii1' I 

1980 1290. 1513.72 223.716 17.342 I 

1981 1443.64 1559.37 115.724 8.016 i 

1982 1609.07 1972.09 363.014 22.56 
1983 1526.11 716.676 -809.439 -53.039 
'1 984 '1 9 ;~~ 't . :3 -1 ;~~ 'H) O • 95 "i l6 • 6 '. 8 9 • '1 8 
1985 1783.29 1633.79 -149.494 -8.383 I 

-1986 '13;23.77 5'18. ;.~54 '-8(.l~5" 5-12 ._/::!J _ 8~:; 
1987 1714.41 2003.49 289.08 16.862 I 

!===============!=============!=============!=============!=========~=~=i 

SUMÁRIO 

!===============!~============!=============!=============!=============! 
! ! HISTÓRICO! SIMULADO! ERRO ERRO - % i 

!============~==!=============!=============!=========~===!========~====I 
! Média ! '1607 . '18 '1-69'1 .5:3 iH. 3~53 ,! ~L 283 I 

! RMQ 1643.16 1787.96 465.652 ! 28.799 ! 
! Desvio Padrâo 351.896 ! 596.019! 471.225 ! 29.131 ! 
I===============!=============I=============!=============I=====~=~==~==I 



.180. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - PISUR 

SOO -1 O()O. --IS()O. 20()O. ao()() 3500 .. 
=========!=========!=========!=====~===!========= =========! 

-1970 ! ! AB !! ! 
A B 

BA 
B A! 

! t~ B 
- -- - - ! -- A -B-

!A 8 
B A 

A B 
A 

-1 (/80 - - A - B - - - -
A!n 

! A B_ 
B IA 

A B 
-1985 -B- A ---

B A 
A B 

!=========!===~=====I=========!=========!========= =======~=! 
500. 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500. 

A - Histórico 

B - Simulado 



·181. 

SIMULAÇÃO (MQQ) - DILI 

!======~========!============~ =============!=============!=====~======= 

! HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 
!===========~===!============= =============!=============!=====~~=====~ 

'1970 , '15. 
1971 23. 
·197~? 

'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198-1 
'1982 
'1983 
'19Bit 

34. 

~t9 • 

67. 
62. 

'1-17. 
'124. 
'138. 
'1 :55. 
'16'1 • 
'165. 
185. 

~~'1 • 7;;~6 
:34.203 
<.7 • 63't 
4~). 366 
50 • .tt3B 
67./t52 
87. -134 

'1 ~~2 .84B 
'-129.398 
'1'<.:2.059 
·l l t5.85·-1 
·15;"~. 4'1 ~5 
'16;2. '1 ~55 
'1 m~. 0;26 

3.9'17 , 
-·'l.27't 

0.203 
-1;;?6:3·; 
-:~. 6:34 
.... ~~. 56;'~~ 

0.it52 
25.'1 :14 
5.848 
5. :398 
.tt.059 

-9 .. ··149 
--8.585 
--2.8't5 
-'L 974 

0.5(id 
36.0(;8 
-7. LI--i6 

O ; 7<" .. o, ... .1 

~tl). !:;3S) I 

"1 .. 9'.18 
"t.3:53 
2.9l't"1 

-!-:i" )O~: 

.-j l" i O'V 

- , • U·.il 

'1985 ;;~20 • 2-10. ~lO7 --9.693 -'<t • -í Dc'> 
'1986 '163 • ··16~:,~. '1'18 -O. fJ82 --,0. ~51r1 
'1 98 7 '1 8 () • ! '1 84 • '1 ~?:3 4 • -i ~? 3 ~2 • 2 9 -i I 

===============!=============!=============!========~~===!=========~==~! 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!====~======== 
! ! HISTÓRICO! SIMULADO! ERRO 
'==~============I=============I=============I============= 
. Média i '108.'1"1'1 i '109.;287 i '1.'176 

RMQ '1 ;25.5'1 :1 ~~5 • '1 08 ! fJ n -1 ~~8 
Desvio Padrão 65.605 62.662 ! 8. ;276 

!===========~===I=============!======~======I===~========= 

:::::: :::::::::=:::::=:.:::::;;.::; ::::::;::;:! 

ERRO - '% I 

:;-.::::: := ~~:::: :;:: :::: :::; .::.: :":': :::: = ;;;: 
l'1.~jlt7 

-14 • f) ~?8 
'1 ~t • :il-l 

:::: ::-.:= ::::== :::;::: ::: :~.:=::== 



.182. 

!==============~!-----~~~~~===I~~===========!=============!=~~_~_~~===~~ 

! HISTÓRICO SIMULADO! ERRO ! ERRO - % 
!=======~=======!============= ==========~==!~=====~~~====!====~======~~ 

'1970 '15. '18.959 :3.95<1 ;26 • 3(?;~ 
'197'1 2~3 • ~~.tt • '1 '14 '1 • '1"14 .11 • ~:! l~ ;:!. 
'1972 ':>' ".}.cf. 3:3. f36 -'0.'1 't -·n • Ít'1 < 
'1973 3~j .1l 47.60;2 ·1;?602 :~6. 00/1 
'197't 49. 'i4 .6:2'1 --.tt .379 -·8. 'I :37 
'1975 53. 49.6'10 --3. :382 · .. ·6.3!J·'; 
'1976 67. 65.26'1 --'1 .739 -,2" 5 fj(;e 

'1977 62. 85.393 23 "~39:3 :37.73-1 
'1978 '1'17. ·1;;n.63·1 6.63'1 5. ()ó/ 
'1979 '124. ·1~10.53 6. ~)3 ~j. 2ó{ I 

'1980 '1 :38. ·1/t2.3 4. ~3 ~l " '1 "I (.> ! 

'198'1 '15~5 • '1 't5 • '189 -9.8'1'1 '-1:., • 32~;; 
'1982 '16'1 '1 ::5'1 '') r.:' f -·9.7't6 .... (~, '" ti ~5 .(~ . .~J"'t 

'1983 '165. '16'1 .60i] -:3. 3(l2 _ .. ;.,.~ • n ~:.; ::,:; 
'1984 '185. H3:3 .484 -'1 .5'16 -, O • [l'1 ) 
'1985 220. ~~ '1'1 .7:3/" -·8.26::~ .- ~:.~ • 7 ~5 ~:l 
'1986 '163. '16;2. ;2'1'1 -0.789 .... f) • ':t ~3 Át 

'1987 '180. "H~.'. 32 4 '"\') " ~) c.. 
'") , 
r. .... .l~ 

!===============!============= =============!===~=========!========:===~=! 

SUMÁRIO 

_ ..... __ ..... _ ..... _._. ___ '_0 .. -'_. _ .. -- . __ .. -._.---- _._---

=== ::::= = ::::::::::= :::.-.:::::::: :::: 

l\lédia 
RMQ 
Desvio Padrão 

=::: = =.:: = ::::::: = = = :::;::-:::::;:::: 

=============!=============!=============!=============! 
HISTÓRICO i SIMULADO! ERRO ERRO - %! 

===========~=!===~=========!=============!=====~~====~=! 
100.111 109.205 ! 1.094 ! 4.644 
'1 ;~5 .5'1 'i ;~~5. 'i ~~ B. OOB ! '"fI, • '112 ! 
65.605 62.838 8.163 ! 14.039 ! 

=============!======~======I=======~~====I====~=====~~=1 



.183. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DILI 

o. 50. 100 150. 200. 250. 
!~==========!=========== ===========!===========!==~========! 

°1970! AB ! !! 
2 

2 
A 13! 

SA 
°1975 0- - - .. - B Ao-

2 
r~ 13 

°1980 

°1985 

A B 
AS 
.- -AS 

BIA 
F3 A 

Bt-l 

!o 

-B-oA- 00. 000 

AS 
===========!===========!===========!===========!=========~=! 

O. 50. 100. 150. 200. 250. 

A Histórico 

B - Simulado 



.184. 

!===============!:========~====!=============!=~====~======!=~=~~~======= 

HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 
i===============!=====~=======!==~==========!=============!============= 
I 'i 97 O ! 55 • 5! 6 9 . 99 't ! 'i 't . 't 9 4 ! ~? Ó • '1 '1 ft 

'197'1 ! 85. "I BO. :i85 ! -4. 7'1 ~5 -5. 5 l t1 
1972 125.8 126.552 0.752 0.598 
1973 129.5 176.246 46.746 36.098 
1974 181.3 167.855 -13.445 -7.416 
1975 196.1 186.622 -9.478 -4.833 
1976 247.9 '249.573 1.673 0.675 
1977 229.4 322.396 92.996 40.539 
1978 432.9 454.530 21.638 4.998 
1979 458.8 478.773 19.974 4.353 
1980 510.6 525.617 15.017 2.941 
1981 573.5 539.649 -33.851 -5.902 
1982 595.7 563.934 -31.766 -5.332 
1983 610.~ 599.973 -10.527 -1.724 
1984 684.5 677.195 -7.305 -1.067 
1985 814. 778.136 -35.864, -4.406 
1986 603.1 599.836 -3.264 -0.541 
'1987 . 666'. 6B"I • 2;'57 '1~:). 257 2.29'1 

!=============== =============!===~=========!=============!============~ 

,SUMÁRIO 

!=========~=====!==~==========!=============!=============I=======~===:= 
! HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 

!===============!=============!=============!============= ============= 
! M~dia 400.01 404.362 4.352 4.547 
! RMQ 46.'t. :3G8 ! l t 62. 9 :~(). 07~; 'i 't. 688 
! Desvio Padrão 242.7:37 ! 2:3'1 . 8'W :~O. 6~~'1 '1"t. :37'1 
!===============I=============I=============I============= ============= 



.185. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - OISU 

!===============!=============!=============!=============!-----------~= 
HISTÓRICO! SIMULADO! ERRO ! ERRO - % 

!===============!=============!=============!======F======!=~=========== 
-1 970 ! !=:j 5 • ~::; 7 O • '1 4 ~7 ! '1 .lt • 6 "f f3 ! ;2,') .. 39:;: 
·1 (77·1 
·1972 
·1973 
·1974 
·1975 
·1976 
·1977 
·1978 
·1979 

85. ·1 
·1 ;25. B 
·129.5 
·18·1 .3 
·196. ·1 
247.9 
229.~ 

4 ~32. 9 
4~58. 8 

89" ~~2·1 
·125. ~~83 
·176.·1 ;26 
·16~;j. 097 
·18~3. 587 
24·1 • ',64 
3·15.9;55 
1',57 • /.34 
4B2.962 

1980 510.6 526.51 
1981 573.5 537.2 
1982 595.7 559.638 
1983 610.5 597.951 
1984 684.5 678.891 
1985 814. 783.425 
1986 603.1 600.181 

! 1987 666.! 681.985 
!=============== =============!============= 

SUMÁRIO 

't • ·12·1 
-0.5·17 
',6. 6;.~6 

--·16.203 
-- ·12.5·13 
-6. 't36 
86" 5~55 
~~'t. 531', 
24. ·16:2 
'15.9·1·1 

-36.062 
-·12.549 
·-5.609 

·<30.575 
-·2.9·19 
·15.985 

--(].'j···11 
:36.0Cl4 
-fl.9J7 
.- <s • ~=, 8 -1 
--2 . ~.;(.t 6 
3/'" 73-1 
~5. 6ó7 
~.;j. ;.~6ó 

~3 " '1"i 6 
--6 • 3~~? 
-6.05/, 

-0.8·19 

=============r=========~=== 

===============!=============!=============!====~=====:::== ============= 
! HISTÓRICO SIMULADO ERRO . ERRO - % 

==:::: ::.::::=:::::::== = ::::::=;:: ! :::: ::::::=::::;::: ::::== :=::::::::.:: ! ::::::::::: ===::::=::: :::::::::::: ! o:::::: :=.:;::::::::::;;:== :::;:.: == =::~::::;-~::::;:::::::::"':=:::::;:;;c: 

Média ! ',OO.0·1! 1'tO' •• 058 4.048 't. 6 f t"; 
RMQ 1't64.38B! 462.9'.:3! 2'7.63 ·1.th 4'12 
Desvio Padr~o ! 242.737! .232.499! 30.203 14.039 

~=====~==::::=====I=:::=====::::=====I=============I===:::===~=====!============= 



.186. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - aISU 

50. 150. 250 350. 450. 550. 650. 750. 850. 
!=======!======= =======1=======!=======!=======!=======!=====~=1 

'1970 tI 8 ! ! ! ! 
2 

'1975 

'1980 

'1985 

A B 
B A 

-B(\ -

BA 
A B 

! -
J 

A B 
A B 

- --f"iB ! - -- .
B! A 

!B A 
BA 

2 

- 00 _ !. 

BA 

!A B I 

!=======!======= =======!=======!=======!=======!=======!==~===~! 
50. 150. 250. 350. 450. 550. 650. 750. 850. 

A - Histórico 

B - Simulado 



! :=:=::::::::::.::=====:::::::::= 

_ .... _ ..... - - .... _- --- --.--- ... _- -- _.- ._- - - -_._-
'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'1984 
'1985 
'1986 
'1987 

.187. 

=============!=============!=============!============= 
HISTÓRICO SI~ULADO ERRO ERRO - % 

=============!====---=~====!====~~=====~=!=============, 
'14800. 5567.06 ! '-923;;~. 9'i -,62. :3 F::::; I 

22200. 23265.4! 1065.42 4.779 
3'1080. 28~~36. 8 -27'13.24 -t3. 8~~S 
39960. ·,9't()().9 94 1,0.86 ;~~ ~:j h 6 ;,:; Ó 

49670. 55706.5 6036.5;"5 '1 ;.2 • '1 ~5 3 
5760(). n'i956.6 '18356.6 ~i'l • Bó(,;: 

7 ;2'.-1 't . 839(,'1 .9 '1'1577.9 '15.9U9 
970DO. ! - "Hl66'18. 9 .. t,'18. ~i7 '7.9'1 ,:) 

'12'1000. ! '1370'15. '160"15. '1 ~3 • 2 ~;f.! 
'17'1000. '172786. '178~j. 6~'.? '1 • O ,;.~ 
'1900()O. '19m347. 8't7" 375 O" /t..!.j·~ 
20 '1 DOU. 2()~'.?·t72 • '147~2. 3'1 o. 7~3;~ 
2'13000. 2013256. -'t7/,4.3'1 _,o r) ,.., .... )"7 

._ • .:.. 1:-1 

225'tOO. 22'1982. -~34'18. ~37 -'1 C'" .'~ "1 
.. 00 I i 

25'1'17'1 • 240822. _ .. '1()3 4 9 • 't -, 4. '1 ;:~ 

270000. 26:~~368 • -66~32. 25 r) tl::'.( 
-c. .• "t .. JC\ 

~2870()() • ~:8!:16~34 • -'136ó.25 -(). ·dó 
~30~mO() • 30005(7. -A. (1'J:'tO • 9 lt -"1.6;2 

===============!=============!=============!=============!============= 

SUMÁRIO 

! =::=:====",;:====~~:== 
! 
! ==:=c-"::=:=~==::."::::::::=:::: 

Média 
! RMQ 
! Desvio Padrão 
! ===:::::::==:=====""::::== 

- _._- --- -_._- .-.-_. - - .-- - - - -- ._- -_ .. -
HISTÓRICO - .. -.... - ._.-_.,--.. - ._._ .... - ---_ .... _. __ .. _- ..... _-
'1455'16. 
'175063. 
'100'1 't7 • 

:::::=.:::: =:=:::: ::::~,::.; ;=== :::::: 

- ._._.- ._ ......... - - .. _ ..... _ ..... -_._._--_ .. _-----
SIMULADO ::::::::: = ::::::::::;: == !'..::::::::::::::;: 

'147338. 
'17 '1608. 

964'1 'to 9 
• _______ .... _ ... ____ 'M' ---_._._--- .. __ .- ._--

=::::::= ="=::::::::=:::==== ! == :::::=::'::::0:::::::::: :::::::::=::.: 

ERRO ERRO - % 
:::: :::: := :::: :: :::: ".:: "" == ::: :: "~:::: ! ::::.":::::::;::: ::: ::: :: :::. :." o:: '= :::' 

1821.57 1.67; 
8357.06 18.676 
8~3(?2. !':'.iB I '19. ,,! ti 

::::============I==~==::=====:= 



.188. 

Sn-1ULACÃO (MQ.:-2) - CAES 

!===============!=============I============= ====~========!============= 
HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 

!===============;===~=====~===!============= =~==~- ~=====!==========~== 
·1970 '1480(} • 54/t~:~. ,46 
·197·1 2;.~;2()D • 2·1661.> .6 
·1 <;'72 3·1080. 2C·16't.8 
·1973 :N960. 49077. 
·197.1t .Ir <16 7 O • 5~5é);.~~) • 9 
·1975 57600. 75BB7.6 
·1976 724·14. 846:38.9 
·1977 97()OD. ·107:397. 
·1978 ·1 2·10 DO. ·1 ~M637. 
·1979 ·17·1 aoo. ·172·166. 
·1980 ··i 90000. ·1907-16. 
·198·í 20·1 DOO. 20é~D8~~ • 
·198~~ 2·130()() • 20B9'15. 
·1983 2~~5.1iOO • 22~~:37~~ • 
·1984 2~)·1·17·1 • 24()(39:3. 
·1985 270000. ~~6275·1 • 
·19B6 28700(). 285763. 
·1987 :30!:=;OOCl. 300(J:3~~ • 

-9357.54 
-~:;~3~3. -'.02 

-~~9··15. 24 
9·1··16.96 
595~). 9 

·18~:'87 • 6 
·122;;!4.9 
·10396.6 
·156:37. ·1 
·1·16~j. 69 

7·16.2!'5 
·18S·1 .87 

-4085. 2~) 
-3027.75 

_." 0277.7 
-72.1t 8 N S·1 
-·12:37.4.1t 

-496B. :37 

-6~j. 227 
-2" LtO::j 

·1·1 .99-1 
:·n .7<,'1 
-16 u 882 
.! (). 7·1 D 
-1 ;.:~ • 9;':'~:3 
0.682 
0.377 
O .93(J 

-·· .. i • 'r','1 8 
--1 • 3 ft::) 
--4. OY~~ 
---2.6B5 

- 'I • é. ;:~ 9 
!===============!=============!=============!============~ ========~===~ 

. SUMÁRIO 

!===============!=============!==~~=========!============= ===~========~ 
! ! HISTÓRICO SIMULADO! ERRO ERRO - % 

!===============!=============!=============!============= ============= 
! M~dia ! 145516. ! 147279. ! 1762.85 1.22 
! RMQ ·17~:j06:3.·1 7.1i 633 • 13390. ·1 ·H3. 8 ()I, 
! De~vio Padr~o! 100147. ! 96557.3 8440.62 19.308 
!===============I=============I=============I============= =====:====~~=~ 



.189. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - CAES 

o. 50. '1 DO • 20D. ~~50 • :300. ~35(J • 
!====~==!=======!=~=====!=======!=======!=======!=======1 

"1970 ! Bt~! !!!! 

"1975 

"1980 

"1985 

BA 
2 

A B 
AB 

- - .- ! A- B .-
A B 

A B 
AB 

AB! - - .-
'") 
t.:. 

!BA 
2 

BA 
BA-' -

") 
t:.. 

BA 

! , 

!=======!=======!=======!=======!=======!=======!=======! 
O. 50. "100. '150. 20(L ~~5D. 300. :3~:jO. 

X'1 0* ii::l 

A - Histórico 

B - Simulado 



·190. 

SIMULAÇÃO (MQO) - DILA 

!===============!=============!=============!=============!=============! 
I I Ó I I I i . . HIST RICO' SIMUL.l\DO· ERRO : ERRO - % • 
!===============!=============!=====~=======!=============!======~======! 

'1970 '1 OLt. "123.67'1 '1<1'.67'1 1 El. (.>i ~~i 

'197'1 '104. '1'10.875 
1972 132. 130.319 
1973 
'1974 

1 :32. 
'1 :36. 

'133. ~354 
'156.704 

1975 145. 156.162 
1976 148. 150.407 
1977 131. 119.477 
1978 129. 166.474 
-1979 '173. '183.598 
1980 144. 158.916 
1981 104. 128.94 
1982 114. 121.897 
1983 95. 65.497 
'1984 86. 84.'102 
'1985 96. 9~j. "192 

6.87!5 
-'1 • éS'l 

-1 • ~354 
20.7CJ4 
'1'1 • '162 
2. 't07 

-'1'1 .523 
37.47'. 
'10.598 
·14.<J'16 
24.94 

7.897 
-29.503 

-'1.898 
-0.808 

6.611 
-'-i :I~~74 

'1 .. O ~~(S 
'1 ~5. 2~:~4 

7 • 6~)U 
'1 .6;2(S 

-8.79ó 
29.05 

6. '126 , '10.35(;1 
2:;).98"1 

6 • 9 ~~7 
-3'1 .056 

-··2 _ 207 
-o. B4"! 

1986 96. 75.127 -20.873 -21.743 
1987 110. 112.265 2.265 2.059 , 

===============!============= =============!=============!=======~=====! 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!============= :==========~~! 
! HISTÓRICO! SIMULADO ERRO ERRO - 5", I 

!===============!=============!=============!============= ==========~==! 
! M~dia ! 121.056 ! 126.276 ! 5.221 3.538 
! RMQ '12~~-'18·. ! '130.'176! '16.448 '14.~)(?4 ! 
! Desvio Padrão ! ;,~3 .'t6·1 :32.5';2 ! '16.05 '1 't. 57 
!===============!=============!=============!============= ==========~==! 



.191. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DILA 

!====~==========I=============!=========~-~=!========~====!~ __ ~~~======~: 
HISTÓRICO SIMULADO E~RO ERRO - % 

!=========~=====!=============!===~~-===~===!=============!=====~======= 
! 1970 104. 123.867 19.867 19.103 

'197'1 '1 O<t. '1'10.034 6.0:34 5 .. OCl2 
'197~"? ·1 ~32 • 
'1973 '13~~ • 
'1974 '136. 
'1975 '145. 
'1976 '148. 
'1977 '13'1 • 
'1978 '1 ;~~9 • 
'1979 '173. 
'1980 '144. 
'198'1 '104. 
'1982 '1'1',. 
'1983 9""-,J. 

'1984 86. 
'1985 96. 
'1986 96. 
'1987 '1 '1 () • 

'1 :J'l .3'1 
'133. ;.~46 
'158.52 
'157.9'18 
'152.686 
'12'1 .6'14 
'170.88 
'188.76 
'16'1.783 
'130.9:3 
'124. '193 

6:2.777 
82.573 
93. ~j06 
70.837 

'1 '1 () • 9 LI ~~ 

-0.69 -0.523 

22.52 
'1 ;.;~ .9'1 8 

't • 686 
-9. :386 
<t '1 • f; 8 
'15.76 
'17.7133 
26.9:3 
'1 (). '19:3 

-:32.223 
-3.427 
-2.494 

-2:-5. '16:3 
0.9',2 

O.~}{t4 I 

'1 f.J. 5~j9 
8.(}09 
:3 A '16ó 

-7 • '16;) 

9 • '11 

2~5. E9 /t 
B.9 1'·1 

-33.9'1? ' 
·'·3.98~) 

"-~~,,59~3 

-~M. 2",'1 i 

0.8;:,';7 I 

!===============!=============!=============!=============!=======~===~=I 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!=============I 
HISTÓIÚCO SIMULADO ERRO! ERRO - % I 

!===============!=============!=============!=============!=~===========I 

M~dia ! 121.056 ! 127.021! 5.965 3.872 1 

! RMQ '123. '18't ! '13'1 .4'tG ! '1 f.l H :3 1t'1 '16. '186 ! 
! Desvio Padrão ! 2:3. 46'1 ! :3't. 809 ! '17.8-;7 ! '1 {" '17'1 ! 
'==============='=============I======~======I====~~======~I=============I 



.192. 

SIMULAÇAo (MQ-2) - DILA 

60. so. "i 00. " "120. "160. "180. 20tJ. 
!=======!=======!=======!==~====!=======!=======!======~j 

"1970 ! ! A B ! ! ! 

"1975 

"i (7S0 

B 

"1985 
B 

! ! A B " 

! 
!OA 

A 

-I3A 
A 

2 
'") 
c.. 

A I B! 
- - - A - -S! - - -

A B 
!O A "! 

A ! B ! 
! A B 

A - - !B- - - -
A B 

A B 

2 ! ! 
=======!=======!=======!=======!====~==!=======!=======! 

60. 80. "i DO. "120. "UtO. ""/60. "180. ;200. 

A - Histórico 

B - Simulado 



.193. 

SIMULAÇÃO (MQO) - OASU 

!===============!============= 
HISTÓRIO ===============!============= 

'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'197 " 
"197~1 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 

SUMÁRIO 

449.28 
4't9. ;28 
570.24 
570.24 
587.52 
6;26.4 
639.36 
565. 9~:: 
557.28 
7 't7. 36 
622.08 
449.28 

=============!============= 
SIMULADO PRRO =============!============= 

534.26 84.98 
478.981 29.701 
~562. 978 -7.262 
~;7é).088 5.e48 
676.96'1 89.44'1 
674. 6;"~ 48.22 
649.756 '10.396 
5'16. '14'1 -49.779 

,7'19.'169 '16'1 .889 
79:3. '143 45.783 
686.5'15 64.436 
557.02 '107.74 
526.594 34.'1'15 
28~::. 9't6 -'127.454 
~363 .. 3~~2 -8. '198 
'1'1 '1 • 2:~'1 -,3.489' 
3~Ut. ~),49 -90. '17'1 

==:::;::;:;;:: ;:;::::===::;; ::::::::;;: I 

ERRO - % 
=: ==:::::::::::::.-:-: ::;: ::..": = ::::: =:::. 

'Hl. 9'1~) 
6 a 6'1'1 

-'i .27 tt 
'i • O ;26 i 

7.69El 
'1.626 

-8.79ó 
29 .. ü~j 
6. ,., ~~t) 

!===============!=============I=============!=============!=============! 
! ! HISTÓRICO SIMULADO! ERRO ! ERRO - % I 

1===============!============= =============!=============!=============! 
! M~dia 522.959 545.513 ! 22.555 3.538 I 

! RMQ 532.'154 562.362 ! 7'1.05~5 ! "j't.:59't I 

! Desvio Padrão '1(l1. :35 1 'tO. 58'1 69.334 ! '1',.57 I 

I=~=============I============= =============I=============I========~~===I 



·194. 

SIMULAÇ~O (MQ-2) - OASU 

===============I======~====~=I===~=========I=~===========I========~===~ • • • • j 

HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % i 
===============!==:===========!=============!=============!==========~=9 

'1970 ! 't';9 .28! 5:35.'1 O~:; ! 85.825 !19. '103 i 
1971 ! 449.28 475.347 ! 26.068 5.802 
'1972 570.24 567 • ~~!::j7· 
'1973 5/0. 2~t 575.622 
'197't 5B/.52 684.807 
'1975 626.4 68~~. 205 
'1976 6:39.36 65<}.605 
'1977 56~j. 92 :j~~~5. 3:7 

'1978 ~557 .28 730. '199 
'1<179 747.36 ,8'15.443 
'1980 62;2.0B 698.904 
'198'1 't49.28 565.6'18 
'1982 't92. ';8 ~:5:36 .. 5'15 
'1983 4'10.4 ;'~7'1 • '195 
'1984 37·1 • 5~: 35,5.7'13 
'1985 414.72 .i,I]~~. ~llt6 

'1986 41' •• 72 306. ()'16 
'1987 't75 .• 2 't 7 <[ • ;2 ;7 '1 

-2.98;2 
5.382 

97 • ~~88 
55.805 
20. ~~4ô 

-'tO.55 
'180.92 
68.083 
76.82"y 

·1·16.33B 
44.035 

-'139.205 
-'14.807 
-'10.774 

-'1 OB. 704 . 
4.07'1 

-,0. 5~n 
0.944 

'16. ~j~j<f 
8.909 
3. '166 

-7. '165 

8.9 "t1 
-3:3.9-19 

-3.985 
_.:;.~. 598 

-26.2'11 
O. [:;:'17 

!===============!===~=========!=============!=============!============~ 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!============= 
! ! HISTÓRICO SIMULADO! ERRO ! ERRO - % 
!===============I============= =============!=============!========~==== 
M~dia 522.959 548.729 ! 25.77 3.872 

! RMQ 532.154 567.856 ! 79.234 ! 16.186 
! Desvio Padr~o 101.35 150.376 ! 77.099 ! 16.171 
:I============~==!============= =============!=============I=======~===== 



.195. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - OASU 

250. 350 450. 550. 
i==:==:=== =========!========= 

1970 j~ B 
A B 

'1975 

650. 750 850. 
=========!========= =========! 

2 
AS 

A 

! ! 

B 
A -B

A!B 
B A 

'1980 

B 

1985 
B 

A 
BA 

- -BA 
A 

A 

A 

A B 

~! 

- -A-
B 

- -B- -

B 
A 

!========= =========!=========!=========!=========!=========! 
250. 350. 450. 550. 650. 750. 850. 

A - Histórico 

B - Simulado 



.196. 

SIMULAÇÃO (MQO) - DASU 

!=~=============!=============!=============!==========~==!=============! 

! ! HISTÓR ICO! SIMULADO! ERRO ! ERRO - % I 
!===============!=============!=============!===========:::::: :::============1 

1970 546.91 603.725 56.815 10.388 
1971 647.11 646.863 -0.247 -0.038 
1972 748.35 710.044 -38.306 -5.119 
1973 732.49 806.862 74.372 10.153 
1974 810.94 811.847 0.907 0.112 
1975 911.06 846.992 -64.068 -7.032 
1976 963.31 889.662 -73.648 -7.645 
1977 967.04 872.46 -94.58 -9.78 
1978 788.55 759.291 -29.259 -3.711 
1979 877.95 772.45 -105.5 -12.017 
1980 930.76 88Y.02 -41.74 -4.485 
1981 892.16 951.982 59.823 6.705 
1982 993.86 931.622 -62.239 -6.262.! 
1983 1169.19 1075.63 -93.565 -8.003 ! 
1984 1019.13 1027.85 8.716 0.855 
'1985 
'1986 
'1987 

'1'1 '12.5'1 
'12:32.88 
'1'122.33 

'i 075.62 
'123 ft.85 
'1'169.75 

-:3é>.893 
'i .97'1 

-3.3'16 
() • '1 6 
It li 225 ! 

!=============== =============!=============!============= =====:::==:-::===:: ! 

SUMÁRIO 

! =::====::=======:: 

1 =::=:::============ 
, '. 
! Hedla 
! RMQ 
! Desvio Padrão 
1=============:=== 

== =:.-::::: :::!=== :=::: = ::::::: 

HISTÓRICO -- .-.- - -- - ._- - .. _--_ .... _ ........ __ ..... __ ._-

9:1 't. B06 
(13'1 .867 
'182.64 

===::::=:::.:==:===::::= 

=========~===!============= =============! 
1 SIMULADO ERRO ERRO - % ' 

=============!=======~===== =============1 
893.138 ! -21.668 -1.934 

·90B.863 ! 58.844 6.654 ! 
173.21! 56.295 6.551 ! 

=============!============= =============1 



.197. 

SIMULACÃO (MQ-2) - DASU 

!===============!=============!=============!=~==========~:------~~===== 

! I HISTÓRICO! SIMULADO! ERRO ! ERRO _ % 
!===============!=============!=============!=============!=============! 

1970 546.91 604.723 57.813 10.571 
1971 647.11 652.449 5.339 ·0.825 
1972 748.35 711.562 -36.788 -4.916 
1973 732.49 ab6.264 73.774 10.072 
1974 810.94 817.207 6.267 0.773 
·1975 
·1976 
·1977 
·1<1'18 
·1979 
·1980 
·198·1 
·1982 
·1983 
·1984 

9··1·1 .06 
963.3·1 
967.04 
788. 5~;j 
877 . 9~j 
930.76 
892. ·16 
99:3.86 

·1·169. '19 
'10·19. '13 

848. ·,86 
888.4 
872.769 
778.909 
790.69:3 
895. :307 
(T~:'i5. 465 
935.577 

'1 0~)9. 9·; 
'1 O~~8. 72 

-62. ~.'j74 
-7 Lt.9·1 
-94.27'1 

--9.64'1 
-87.257 
-35.453 

63.305 
-58.;.W:3 

-·1 O<? 255 
9.585 

-6.86B 
-7.77!.) 
-·9.748 
· .. ··1 • 22~1 

7.()<Y~6 

-·5.864 
-9.3.11 4 

() n 9/t'l 
1985 1112.51 1074.45 -38.064 -3.421 
1986 1232.88 1218.83 -14.048 -1.139 I 

·1987 ·1·12~~.33! ·1""17~.~.58! ~50.~~48 ! .L i t77 I 

!=============== ===========~=!=============!=============!=============1 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=============!=============! 
HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % ! 

===============!=============!=============!=============!=====~=~=====I 
M~dia 914.806 ! 895.127 -19.679 ! -1.628 I 

RMQ 931.867 ! 909.97 58.304 ! 6.507 I 

Desvio Padr~o 182.64 168.423 56.474 ! 6.483 I 

===============I=============!=============!========~=~==I===========~=! 



.198. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DASU 

500 600. 700. 800. 900. -1000 -1-1 DO • 
=======!=======!=======!======;!======= =======!======= =======! 

-1970 A B !! ! 
2 

!B A 
A B 

-1975 

BA_ 
S! 

-1980 - - -- - - - - - --

-1985 - - - - - - - - --

- B - A--
O 

B 

A 
- - - B A 

A! 
B 

- -- - -

-
B 

-

A 
A ! . 

! 
A 

-

- - -

B 
2 
- - B 

=======!=======!=======!=======!=======!======= 
500. 60D. 700. 800. 900. 1000. 1100. 

A - Histórico 

B - Simulado 

A 

(~-

BA 
A B I 

====:::::"::;; ! .... _._-_._ ... . _._--_ ....... . 
-1 ;200 • -1300. 



.199. 

SIMULAÇÃO (MOa) - DESU 

===============!============= 
! HISTÓRICO 

===============!============= 
1970 112. 
-197-1 -152. 
-1972 
-1973 
-197 't 
-1975 
-1976 
-1977 
'1978 
-1 <779 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'198't 
'1985 
'1986 

'18'1 • 
3'17. 
288. 
309. 
373. 
363. 
3'12. 
369. 
4'17. 
5"15. 
't73. 
547. 
555. 
495. 
686. 

! 1987 ! 797. 
!===============!========~==== 

SUMÁRIO 

!" 

=============!===========~=!============= 
I I 

SIMULADO . . ERRO . ERRO - % 
=============!=============!======~====== 

87.307 -24.693 -22.047 
112.121 -39.879 -26.236 
131.499. -49.501 -27.348 
214.207 -102.793 -32.427 
283.242 -4.758 -1.652 
326.891 17.891 5.79 
375.653 2.653 0.711 

'428.029 65.029 17.914 
468.794 156.794 50.254 
4~55.952 

'477.76 
500.9'15 
504.235 
4B3. 't24 
52~3. 4-13 
488.092 
570. -'/86 
749.338 

86.952 
60.76 

-'14.085 

-63.576 
-3't .587 

-6.908 
- '1 -1 ~j • 8 -1 ./, _ 
-'t7.662 

2:3. ~164 
'1 i't • 57'1 

6.60/t 
-'1'1 • 6Z~:3 

-5.69'1 
--1 .395 

--16.88J 
-5.98 

=============!=============!============~ 

!===============!=============!=============!=============!============= 
! ! HISTÓRICO SIMULADO! ERRb ! ERRO - % 
!===============l=============!~============!=============!============= 
! Média ! 'tO~3 .38(7 ! :398.947 ! -4.44-1 1 -'1 .9;'2:3 
!RMQ 439.23-1 1 4~i3.869 ! 65.65 '19.953 
!Desvio Padrão! 178.824 175.484 ! 67.398 20.435 
I=~=============!=============!=============!=============1============= 



.200. 

Sn-WLACÃO .(MQ-2) - DESU 

===============!====~========!=============!=============!=========~~==! 

! HISTÓRICO! SIHULADO! ERRO ERRO - % ! ===============!=============!=============!============= =~===========! 
1970 112. 87.307 -24.693 -22.047 ! 
'197'1 '152. '1'1"1.737 -40. 263 -{~6. 4G8 ! 
1972 181. -48.007 -26.523 '132.993 

2:1 it. 2'17 '1973 3'17. -'102.7133 -32.4;2 /, 
1974 288. -5.031 -1.747 28~!.. 969 
1975 309. 20.947 6.779 329.947 
1976 373. 5.655 1.516 378.655 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 
·1982 
'1983 
·1984 

36:3. 
~3'12 . 
369. 
4'17. 
5'15. 
473. 
547. 
555. ! 

430.508 
47'1 .'103 
464. '198 
48~;. 756 
503.58'1 
505.90't 
485.342 
5'17 . 6:3'1 

67 • ~'j08 
'159. -i 03 

95. -198 
67.756 

-'1'1 .4'19 
32.904 

-6'1 .658 
-37.369 

'18.597 
50.994 
'1te 7P (~ c..J ., J '1 

-i 6 • 2 'ti.~ 
-2.2'17 
6. 9~:;7 

--1'1 .272 
-6. 73~:1 

! - 487.268 1985 495. -7.732 -1.562 
1986 686. 568.017! -117.983 -17.199 
1987 797.! 741.528 ! -55.472 ! -6.96! 

!=============== =============!=========~===!=============!=============~ 

SUMÁRIO 

---- _.- - ._.---- _._- _._. --- --_._- ._- _ ..... - ._-

- ._- ._- _._.- '-- ,--_._--- - ._- -'-- __ o - ___ _ 

Média 
Ri1Q 
Desvio Padrão 

-_ .. - --- ...... _- - _ ... _._----- - -- - ._. __ . - -_._--

=============!=============!=============!=============, 
HISTÓRICO! SIMULADO! ERRO ERRO _ % r 

=============!=============!============= =============1 
403.389 ! 399.869 -3.519 -1.~71 
439.231 434.403 ! 67.737 20.333 ! 
-178. 82't ! ·174.656! 69.606 20.8é: I 

=~===========!=============!============= =============~ 



.201. 

SIMULAÇÃ_O (fo1Q- 2) - DESU 

o '100. 200 300. "'.00. 500. bOO. 700. 
=======!======= =======!:======!=======!=======!=======;~=====~! 

'1970 B ! A !! I ! ! I 

!B A 
B A 

'1975 , - - -

'1980 

'1985 

----_.-- ---"--_.'--------- ----_._-
o. '100. 200. 

A - Histórico 

B - Simulado 

B 
! -
!A 

2! 
!AS 

'') , ... 
A B 

A B 
A B 

- - - - - - A- - -8 - - -
BA 

A 13 
B! A 

!B A 
-BA -

B 

I' 

A! 
! 8 A 

=======!=======!=======!=======!=======!=====~=~ 
300. 400. 500. 600. 700. 800. 



.202. 

SIMULAÇÃO (MQO) - PPLJl 

!~===:~~~~-~---- -~--~~=====~=!===;=~~~~~===!=============!=====~==~====! 

HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % ! 
!=============== =============!=============!=============!======~===~==! 

-1970 
-197-1 
-1972 
-1973 
-1974 
-1975 
-1976 
-1977 
-1978 
-1979 
-1980 
-198-1 
-1982 
-1983 
-1984 
-1985 
-1986 
-1987 

! =::====:======:=== 

SUMÁRIO 

-1 • -12~~50E-04 
-1.0"tO-1(J[-0"t 
-1.08889E-0,(t 
1 • -1 5 ()-1 6 E - O 4 

I 9. 58063E--O~:5 
8.00586E-05 
7 • 7~~5 -16E -o ~;j 
9.9294-1 E -0~5 
-1.06977E-()"t 
-1 • 0~5552E -04 
-1 • O{)~~04E-()"t 
9.82990E-05 
9.698301::-0;5 
8. 9-1 ~~27E-05 
-1 • -137971::-0't 
-1 • 56~j78E-0/t 
-1.15636E--()/. 
-1.053;28E-0'. 

-----_ .... _------'- -- _.- ._._--- _.-

1.38858E-04 ! 2.65079E-05 
8.35050[-05 !-2.05054[-05 
1.25265[-04 ! 1.63765E-05 
7.53134E-05 !-3.97030[-05 1 

1.12117[-04 ! 1.63109[-05 
6.39816E-()5 !-1.60770E-05 
.8. 8~30:3-1 E-05 
9.667-16E-05 
-1.0-12561::-04 

! -1. --I C!:;j'l ;:';E-05 
-2.62249E-06 
--5.72-143[-06 

--19.7-15 
-15.04 

-17 • 0;.25 
-20.0S-l 

-14. :W6 
-Z:~. 6.1,'1 
-':,';.3't8 

1.15267E-04 9.71508E-06 9.204 
1.08697E-04 8.49293[-06 8.476 
7.87997E-05 -1.94994E-05 -19.837 
1.03133[-04 6.14952E-06 6.341 
1.13681[-04 2.45587E-05 27.556-! 
1.27584E-04 1.37869E-05 12.115 ! 
1.59867[-04 3.28911[-06 2.101 
9.43663[-05 !-2.12701E-05 -18.394 
1.07401E-04 ! 2.07205E-06 1.967 
=============!=============!==========~==. 

===============!========~====!=============!=============!=============! 
! HISTÓRICO SIMULADO! ERRO ! ERRO - % r 

===============!=============!=============!===========~=!=======~=~===t 
M~dia ! 1.04508E-04 1.05226E-04 7.17356[-07 0.955 
RMQ ! 1.05807E-04 ! 1.07709E-04 ! 1.74789E-05 ! 16.897 r 
Desvio Padr~o ! 1.70028E-05 ! 2.36624E-()5 ! 1.79704E-05 ! 17.36 

==============='=============!=============!=============!=============! 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPLJl 

!=~=============!=============!=============!=============!========~==== 
HISTÓRICO SIMULADO ERRO E~RO - % 

!===============!=============!=============!==~==========!======~====~~ 
1970 1.12350E-04 1.39014[-04! 2.66634E-05 23.732 
1971 1.04010[-04 8.75392[-05 !-1;64713E-05 -15.836 
1972 1.08889E-04 
1973 1.15016E-04 
1974 9.58063E-05 
1975 8.00586E-05 
1976 7.72516E-05 
1977 9.92941[-05 
1978 1.06977E-04 
1979 1.05552E-04 
1980 1.00204E-04 
1981 9.82990E-05 
1982 9.69830[-05 
1983 8.91227[-05 
1984 1.13797[-04 
1985 1.56578E-04 
1986 1.15636[-04 
1987 1.05328E-04 

1.21616E-04 ! 1.27277[-05 11.689 
7.58036[-05 
1.10992[-04 
6.36752[-05 

I 8.58022[-05 
9.67167[-05 
1.04917[-04 
1.1&098[-04 
1.07555[-04 
7.73451[-05 
1.02029[-04 
1.14230[-04 
'1.28980[-04 
1.61533[-04 

!-3.92128[-05 
! 1.51858[-05 
!-1.63834[-05 
! 8.55063[-06 
!-2.57738[-06 
!-2.05963[-06 
! 1.05460E-05 
I 7.35007[-06 
-2.09540[-05 

5.04618E-06 
2.51073[-05 
1.51834E-05 
4.95493E-06 

9.25175E-05 .-2.31188E-05 
1.07530E-04 ! 2.20105E-06 

-34.098 
15.85 

-20.464 
11.069 

-1.925 
9.991 
7.335 

-21.317 
5.203 

28.172 
13.342 

3.165 
-19.993 

2.09 
!===============!=============!=============!============~!==========~=~! 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=============!=============! 
! HISTÓRICO! SIMULADO ERRO ERRO - % ! 

===============!=============!=============!=============!========:====I 
M~dia ! 1.04508[-04 ! 1.05216E-04 ! 7.07734E-07 ! 0.856 
RMQ ! 1.05807[-04 ! 1.07745[-04 ! 1.71908[-05 ! 16.56'1 ! 
Desvio Padrão! 1.70028E-'05 ! 2.38772[-05 ! 1.76742[-05 ! '17.012 ! 

===============!=============!=============!=============!=============! 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPLJl 

0.60 0.80 '1.00 -1.20 "1.40 '1.60 
X'1 O'iHf ,-i, 

'i • BC} 
!=========!=========!=========!=========I=========!=~=~=====I 

'1970 ! ! A 1 B 1 1 

'1975 

'1980 

'1985 

B ! A 
A lB 

B A 

B -- - A 
A! 

- - - - ! 
S! 

B 

- - -

A 

B 

A B 

B A 
BA 

A B 
- A - B 

~l ! 
A !B 

B 
A 

A 
AS 

"' o 
- - - A lB- - - -

=========I=========I=========!========= =========I=========! 
0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 

X·10*1<·-!.1 

A - Histórico 

B Simulado 
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SIMULAÇ~O (MQO) - PRSUR 

!===============!=============,=============!=============!============= 
! ! HISTORICO SIMULADO! ERRO ERRO - % 
!===============!============= =============!=========~=== ============= 
! '1970 ! 0.079 O. 0.079 O. 

'197'1 0.08't O. 0.084 O. 
'1 972 O • () 88 O • 0.088 O. 
'1973 0.072 O. 0.072 O. 
'1974 0.062 O. O. 06~~ O. 
'1975 0.064 ! O. ().064 ! O. 
'1976 0.056 ! O. 0.056 ! O. 
1977 0.128 -4.64663E-05 O. '128 ! -5. 960't6E-08 
'1978 O • '1"1 '1 O. 0.'1'1'1 O. 
'1979 0.'104 O. 0.'104 O. 
1980 0.068 O. 0.068 O. 
'198'1 0.067 O. 0.067 O. 
'1982 0.076 O. 0.076 O. 
'1983 0.'1 O. O. '1 O. 
'1984 0.'13'1 O. 0.'13'1 O. 
'1985 O • '1"18 O. 0.'1'18 O. 
'1986 0.068 O. 0.068 O. 
'1987 0.076 o. 0.076 O. 

!=============== ============= =============!============= _0*- _ . _____ .. _. _____ o _. __ ._-_._._._- ----

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!=============: 
! ! HISTÓRICO! SIMULADO ERRO! ERRO - % I 

!===============!=============!=============!=============!=============; 
! M~dia ! 0.086 ! 0.086 !-3.31137E-09 !-2.58·1~6E-06 
! RMQ 0.089 ! 0.089 ! '1.'t0489E-08 ! ·1.09~:j2~'I:::-0~5 

! Desvio Padr~o 0.023 0.023 1.40489E-08! 1.09~2JE-U5 
'===============!=============!=============I=============!=====~~====== 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PRSUR 

I , - Ó I , 

! =:::====::::::====::::== i ==~L?J=:~}S2::::= ! ::;:==g:HJH~~J22:=::;:! =~::::::==;;ªªº===::: 
1970 0.079 0.079 O. 
1971 0.084 0.084 O. 
1972 0.088 0.088 O. 
"1973 .! O. 0.072 0.072 
1974 O. 0.06;2 0.062 
'1975 ! O. 0.06't 0.064 
1976 ! O. 0.056 0.056 
1977 -5.96046E-08 O. '128 O. '128 
1978 O. 0.'1'1'1 0.'1'1'1 
1979 O. Ou'104 O .'1 O't 
1980 O. 0.068 0.068 
1981 O. 0.067 ! . 0.067 
·198;.~ 

'1983 
'1984 
'1985 
'1986 
'1987 

0.076 
O. '1 
O. '13'1 
0.'1'18 
0.068 
0.076 

! 

0.076 
O. '1 
O • '13'1 
O. '1'18 
0.068 
0.076 

o. 
o. 
O. 
O. 
O. 
o. 

O. 
O. 
O. 
o. 
O. 
O. 

! O. 
! -4. 6't6é.:lE -OS 

O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
O. 
D. 
o. 
O. 

- -~- ------ -- -- _.- .... --_ .. ---_._----- --_.- =======:::=====!=============!===========:::=!============:::: 

SUMÁRIO 

!=============== ==~==:::=:::=====!======:::======!==~====:::=====!======~=====::: 
! 
, =====::::::=:::=:::::::=== 
!Média 
!RMQ 

i! Desvio Padrão 
I! ==="":=,." ..... ----.-----

HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 
=======:::=====!=:::===========!=========;===!========~=~=~ 

0.086 ! 
0.tJ89 ! 

0.086 !-3.31137E-09 !-2.58146[-06 
0.089 ! 1.40489[-08 ! 1.09522E-05 

0.023 ! 0.023 ! 1.40489E-08 ! 1.09522[-05 
----====~====I~::::=::::::~=======!=============I============= 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PRSUR 

0.0550 0.0650 0.0750 0.0850 0.0950 0.1050 0.1150 0.1250 0.1330 
!=======I=======!=======!=======!====~==!=======!=======!=====:=! 

"1970 ! ! ! 2! ! ! ! ! ! 
2! ! 

!2 ! !! 
!=======!=======!=======!=======!===~===!=======!=======!=======! 

0.0550 0.0650 0.0750 0.0850 O. 09~:50 0."10:=;;0 O. "1"150 O. "1250 O. "133D 

A - Histórico 

B - Simulado 
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SIMULAÇÃO (MQO) - PPISl 

!===============!=============!=============!=============!============= 
! ! HISTÓRICO! SIMULADO! . ERRO ! ERRO - % 
!===============!=============!=============!=============!============= 
1 -1970 ! 0.078 0.078 ! O.! O. 

1971 0.082 0.082· O. O. 
'1972 0.086 0.086 O. O. 
1973 0.079 0.079 O. O. 
1974 0.07 0.07 O. O. 
1975 0.067 0.067 O. O. 
1976 0.061 0.061 O. O. 
'1977 0.093 O.093! O. O. 
1978 0.106 O~106 !-5.96046[-08 -5.63248[-05 
'1979 0.'103 0.-103 O. O. 
1980 0.089 O Q 089 O. O. 
1981 0.076 0.076 O. O. 
-1982 O .075 0.075 O. O. 
1983 0.086 0.086 O. O. 
'1984 O • '1'1 O. '1-1 O. O. 
1985 0.116 0.116 O. O. 
1986 0.093 0.093 O. O. 

1 '1987 0.084 O. 08't O.. O. 
!=============== ============= =============!=============!============= 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!=======~===== 
HISTÓRICO SIMULADO ERRO! ERRO - % 

!===============!=============!=============!=============!============= 
1 M~dia 0.086 0.086 !-3.31137[-09 !-3.12916E-06 
! RMQ 0.088 ! 0.088 ! 1.40489[-08 ! 1.32759[-05 
1 Desvio Padrão 0.015 ! 0.015 ! 1.40489[-08 ! 1.32759[-05 
I===============I=============!=============!=============1============= 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPISl 

!=~=============!=============!=============!=============!============= 

HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 
===============!=============!=============1=============!============= 

'1970 ! 0.078 ! 0.078 ! O.! o. 
-197-1 0.082 0.082 O. O. 
1972 0.086 0.086 O. O. 
'1973 0.079 O.079! o. O. 
'1974 0.07 0.07.! o. o. 
1975 0.067 0.067 O. O. 
1976 0.061 0.061 O. O. 
1977 0.093 0.093 O. O. 
1978 0.106 0.106 -5.96046E-08 !-5.63248[-05 
-1979 O. '1(.13 O. '1 03 O. I O. 
1980 0.089 0.089 O. o. 
1981 0.076 0.076 O. o. 
1982 0.075 0.075 O. O. 
1983 0.086 0.086 O. o. 
1984 0.11 0.11 O. o. 
-1985 O • -1'16 O • -1'1 <S O. O. 
1986 0.093 0.093 O. O. 
1987 0.084 0.084 O. O. 

!===~===========!=============!=============!============= ._- '-'-- -"--"--~'--- '-'------- ._. __ . 

SUMÁRIO 

===============!=============!========~====!=============!============= 
HISTÓRICO SIMULADO ERRO ERRO - % 

===============!=============!=============!=============!======~~===== 
M~dia ! 0.086 ! 0.086 !-3.31137[-09 !-3.12916E-06 
RMQ 0.088 ! 0.088 ! 1.40489E-08 ! 1.32759E-05 
Desvio Padr~o ! 0.015 ! 0.015 ! 1.40489E-08 ! 1.32759[-05 
=======~====~==I=============!=============!=============!============= 
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SIMULrlÇÃO (MQ-2) - PPISl 

0.0600 0.0700 0.0800 0.0900 0.'1000 o. -1'1 00 O. -120U 
!=========!=========I=~=======!=========!=~=======!=========! 

'1970 , ! 2 !! !! 
! ! ! 2 !! 

'1980 

'1985 

I'") .C 

,., -c::.-

2! 
2 

2 
2 

2 

! 
! 

2 

- - - -2' - - - -

2 

2 
'") c_ 

2 
2 

2 

!=========!=========!===~===== =========!=========!=========' 
0.0600 0.0700 0.0800 0.0900 0.1000 0.1100 0.120U 

A - Histórico 

B - Simulado 
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VII - A AGROINDÚSTRIA DA LARANJA NO BRASIL: O IMPACTO DAS 

GEADAS NA FLÓRIDA E DA POLíTICA ECONÔMICA GO\~RNAMENTAL 

Neste ccpítulo busca-se responder às questões apre-

sentadas quando da descrição dos objetivos deste estudo. 

No capítulo anterior o "Modelo. Empírico Final" foi 

simulado dinamicamente tendo em vista os valores históricos 

de todas as variáveis exógenas. Aqui se pretende medir a res-

posta do mqdelo às alterações das variáveis 
, 

exogenas que re-

presentam as geadas da Flórida e o subsídio fiscal 
, 
as expor-

tações de suco. Para tanto, procede-se a duas novas simula-

çoes que geram a solução do modelo para as variáveis endóge-

nas, agora utilizando, uma por vez, novas séries de dados pa-

ra as variáveis "s" e "DUMMYI" no caso do subsídio, e "DUMMY2" 

no caso das geadas. Este procedimento foi adotado para os 

MQ-O e MQ-2, cujos resultados foram bastante semelhantes. 

Apresenta-se aqui para os dois métodos de 

estimação os resultados em tabelas e gráficos da si-

mulação obtidos com as variações nas 
, 

exogenas citadas, em 
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comparaçoes com os resultados do capitulo anterior, quando 

utilizou-se os valores históricos de "s","DUr-m1YI" e "DUHHY2". 

Para s~ medir o impacto do subsídio, no sentido de 

que qual teria sido o comportamento do setor, representado 

pelas endógenas do modelo, caso esta ajuda governamental nao 

tivesse existido, o modelo ~ novamente simulado fazendo os 

vetores das variáveis "s" e ~'DUMHYI" iguais a zero. Ao se 

comparar a solução desta simulação com a do capítulo ante-

rior, pode-se concluir quanto o papel que o subsídio teve 80-

bre o desenvolvimento da agroindústria da laranja no nosso 

, 
pals. 

No caso das geadas, o procedimento técnico é o mes-

mo, sendo que aqui ressimula-se considerando o vetor da 

"DUMMY2" nulo. 

Quanto aos subsídios a retirada destes teria cau-

sado um impacto negativo sobre o setor bastante significati-

vo, como se pode constatar ao se comparar as duas simulações. 

Inicialmente observa-se uma redução no preço real do suco 

(PRSUR) e no preço permanente deste (PPISI), haja visto 
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que ambos incorporam na sua definição a variável "s" tornada 

nula na nova simulação. A queda no PRSUR levaria um desestí-

mulo à indústria, gerando uma queda significativa na sua de-

manda de laranja (DILI). Esta queda na demanda por laranja, 

ocasionaria sem o subsídio, uma queda nada desprezível na 

produção brasileira de laranja (QPLJ) e também no preço per-

manente da laranja (PPLJl), haja v"isto que ocorreria um des-

locamento para a esquerda da curva de demanda por laranja ao 

longo da curva de oferta. O efeito da retirada do subsídio 

fiscal continuaria sobre a capacidade de esmagamento, gerando 

uma queda, na medida em que a anulação da Dur1MYl e a redução 

do PPISl desestimulariam o investimento. A equaçao da capa-

cidade de esmagamento também apresenta o preço permanente da 

laranja (PPLJ1), e este varia inversamente com a CAES, 

sendo assim, deve-se ressaltar que o efeito da queda do PPISl 

aliada à retirada da variável DUMMYl mais do que compensou o 

efeito da queda do PPLJI, levando a uma redução do investi-

mento na 2ª simulação. Vale destacar que a redução do inves-

timento seria bastante acentuada, principalmente no 
. , . 
l.nl.Cl.O 

dos anos 70, quando se iniciou a concessao de subsídios. Pelo 
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resultado da simulaçâo sem o subsídio fiscal, pode-se dizer 

que provavelmente a estrutura industrial que hoje presencia-

mos no setor seria bem menor, caso nao tivessem havido os 

subsídios. Para o período como um todo, em média a capacidade 

de esmagamento teria sido 75% menor do que ela foi na reali-

dade. Com a queda da demanda de laranja pela indústria, tarn-

bém ocasionada pela reàuçâo da CAES, se reduziria significa-

tivamente a produçâo (OISU) e a exportaçâo de suco de laran-

ja~ Com isso o preço internacional do suco (PISUR) se eleva-

ria, desestimulando o consumo dos americanos (DASU) e dos eu-

ropeus (DESU). Esta elevaçâo no preço internacional por sua 

vez levaria os industriais americanos à demandarem mais la-

ranja (DILA), e com isso a produçâo americana de suco (OASU) 

se elevaria um pouco, nao o suficiente para ocasionar uma 

queda no preço internacional do suco. 

Sendo assim, baseado nos resultados simulativos, P..9 

de-se concluir que caso o governo brasileiro nao tivesse 

subsidiado o setor, provavelmente a produçâo brasileira de 

sucos, de laranjàs e a estrutur"a industrial seriam bem me-

nores do que sao hoje, e ainda, esta retirada de subsídios à 
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exportaç~o beneficiaria um pouco os E.U.A., que teriam sua 

produç~o elevada, por~m esta nao compensaria a queda na pro-

duç~o brasileira de suco concentrado e congelado de laranja, 

deixando o preço internacional deste commodity em alta. 

Logo, conclui-se que no caso da agroindústria da 

laranja, a tutela recebida do Estado, aliada ao dinamismo dos 

empres~rios do setor, foi determinante para o seu desenvol-

vimento, e em ~ltima an~lise ben~fica para o pais, j~ que ho-

je temos uma ind~stria madura, produtora de um produto de 

qualidade, detentor do 32 lugar na lista das exportações agri 

, 
colas do pals. 

o impacto das geadas advindo através da elevação 

do preço internacional do suco, sobre a agroindústria brasi-

leira da laranja parece nao ter sido muito significativo, co-

mo pode-se constatar ao se comparar a nova simulaç~o com a 

simulação do capitulo anterior. A anulação da dummy represen-

tativa do impacto das geadas, fez com que a demanda americana 

de laranja pela indústria americana (OrLA) se elevasse, ele-

vando tamb~m, a bferta americana de suco. A hip6tese de in e-

xistência de geada, causou um efeito positivo nas vari~veis 
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. 
SIMULAÇÃO (MQO) - CAES 

!===============!=============!============= ::: =:::::.::==:::.:::.:= .=:;:':: ::::::.;:: ! :;,:::=.: ::.:::::::.: ;~;.;.:::;: :;,:~~:::: ::: ~ 

! SUBSÍDIO ! si SUBSÍDIO DIFERENÇA ! DIFERE~ÇA-~ 
!===============!=============!============= =============!============= 

-1970 ! 5567. D6 ! --':'/t~j-l • -1-1 
-1971 
-1972 
-1973 
-1974 
-1975 
'1976 
-1977 
-1978 
-1979 
-1980 
-190-1 
-1982 
-1983 
-1984 
-1985 
-1986 
-1987 

2 ~3;.:~ó ~j • 4 
28:336.8 
49400.9 
55706.5 
75956.6 
8399'1 .9 

-1066-18. 
-1370-1 ~5. 
172786. 
'1908 1.7. 
202'.72. 
208256. 
22-198~L 

2'IOB2~:~ • 
26:3:3613 • 
2B~:i6:3't • 
3000~)9 • 

--~~LI. -19'1 
--7:399.98 

'185'1 • -1 B 
-2785.D4 

74-13.8-1 
66:36.28 

'178;,~:·). 6 
38',72.4 
6:3755.2 
84660. '1 
99939.5 

'i '1 'i 5 -i ;2 • 
1 ~3-1-1 ;"~:3. 
-1 ~)"t?35. 
-i 8 ~3 ~.'i7 -i . 
;.~·1·155(Y • 
~~3256tj • 

---120-'1 B. 2 -21 ~. 88 
-2:3~209 • 6 ---1 Oi] • '1 U4 
-3573l). ? - -1 ;21S .. '1 -, .. ; 
.... it7'5~t9 ~ :7 --'16.253 
--58-,(1'1 .6 -'í 0<1. 99 q 

-685.:'t;,~. 8 -90.23';' 
-77355.6 -S.'~~.099 

-88792.7 -B~ .. 2 :~3"i 
-985't;;:.6 -7-, ,-., .. -:. ~ 

'.l i ,_ 1 

-'1090;30. -- c.<l • '1 (J:':': 
-"i D6'187 • ·_·5!5. 6':t 
--ÜJ~~'5:3:3 • -50.6 f , 

--967 '.:3. 7 -.'~6. 454· 
-908~i8 u 2 --'-40.93'1 
--860<36.4 ·-'3:::.7!t7 
-79796.9 -3(J. ~~9f7 
-74074.6 -- 2~,) • 9:33 
-67490.7 .-2~? • 4 \> ;:~ 

===============!=============!=============!=============!~======~===~~ 

SUMÁRIO 

!===============!=============!============= =============!=====~~~=~,.:~ 
! ! SUBSÍDIO ! si SUBsíDIO DIFERENÇA! DIFERU';Ç,\-~; 
!===============!=============!============~ ======~======!=====~======= 
! Média ! -147:33B. ! 7:3!3:3-í.:2 -7:350ó.'5 -75.'~H3 
! RMQ -174608. -1078.<'1~~D 7B~5.(,O.-1 87 .. t·~F 
! Desvio Padrão! (164-14.9 80884.8 28466.8! ,o'.6.:i't? 

I===============!=============!=============!======:======!===~=====~==~ 

I 



----- .-._--- --_._.---- -_.- . __ ._- --- .... -

-----_._----_. __ .-- - - - - _.-- - - - _.---
°1970 
°197°1 
°1972 
°1973 
°1974 
°1975 
°1976 
°1977 
°1978 
°1979 
°1980 
°198°1 
°1982 
°1983 
°198't 
°1985 
°1986 
°1987 

! ==:=::::==:=:::::=====::: 

SUMÁRIO 
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SIMULACÃO (MQ-2) - CAES 

::==: === = :::;:= ~::::==== 

SUBsíDIO _._-_. _._-- ... _.-. - _._.-._._-- -_._- ..... - _.- _.-
5442. 1,6 

2°1666.6 
;28°1 ó4. 8 
49077. 
5562~5. 9 
7~:;807 • 6 
8',638.9 

°107397. 
°1366:37 • 
°172°°(66. 
°1907°16. 
202082. 
2089 °1 ~3. 
22;':~372 • 
240t3<t:3 • 
26275°1 • 
28576:3. 
:3000:3;2. 

_.- - - '-'- --.-.- .. __ .-._.-----_._._-----

=:= :.--:::::= ~ :::;:.--::::::= =::=::: 

S/SUBsíDIO 
:::;:::::::::::: :::::: ;:=:: =:::::= 

--657~~. 6::; 
-°1 :329.64 
-7;26'1.85 

°18:30.76 
-26~lO. 65 

75°13. °1°1 
74 /.-1 .8't 

! . °1863~. 9 
! 38/t'tO. 8 

63365. ;"5 
84580w3 
99<7'35.9 

'101016~:'i6 • 
°1 :3°1 002. 
°15/t3;.~5 • 
°18~:~570 • 
2°1 °1 O't6 • 
2:3°'( B3~~. 

=============!===~=====~==~ 

DIFERENÇA ! DIFRqPNÇA-~ 
::::============!==~~========= 

-12015.1 -220.766 
--22996.2 
-354;2(S.6 
-'1:723~3. ~2 

-58~:~;':i6 .!5 
-6f33i" 4 .. 't 
-77°197. '1 
-887ó2.7 
-98°196. ~2 

-°1 OSSOO. 
-'106'136 " 
_.o( O;29f.d). 

-9°1370" 6 
-86568.5 
-80°18°1 .', 
-7.1t 70·(6.2 
-68'199.6 

-0·°1 D6 • '137 
_0·12~j. 783 

0.oi?6 • 2:::;:~ 
--°10 /,.7;29 

-·<;'0. '1 
--9°1 • ;207 

-7'1.866 

-~:'i::i. 6'5'( 
-5()" ~7 i~2 

-·4lj" 5~::j,,; 
0-4'1 .08 ,? 

<~O. 5'16 
0-26. °1''-16 
-22.7::;1 

=======~=====!=============!=======:==~== 

===============!======:::::::===~= =============!=============!======~====== 
SUBsíDIO S/SUBsíDIO DIFER~~ÇA! DIFERENÇA-% 

===============!============= =============!=============!=====~~===~== 
Média °147~~79. 7368B.o1! -7~15<J·1. ! -"7:!.ó69 
RMQ °171.6:33. °107565.! 78ó60. 2 El8. 6 't2 
Desvio Padrão 96~:)~:;7 .3 8063.°1 • 7 2B~3G6. 6! 47. S07 
=========~=====I=============!=====~:::======I=============1============= 



-25 

-1970 

'197!5 

'1980 

-1985 

25 
::::::!!:::;:::::::::= 

B A 
B A 

B 
B 
B 

- --B-
B 

B 

.218. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - CAES 

X'l ().)t.)1;:J 

75. 125. 175 225. 275. 325. 
=======!=======!======= =======!=======!=======1 

A 
A ! 

A '! 
- - - A - - - ! - - -

A ! 
A 

B 
13 

13 
B 

B 
fJ 

A 
A 

B 

-A- -
A 

A 

-- - -- !B-
B 

! ! 

A 
A 

- - A 
A 

! B A! 
=======!=======!=======!=======!=======!=======!=======! 

-25. 25. 75. -125. '175. 2~~5 • 27~i. 3;:~~:j. 

X'l O ./: ':<1 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



.219. 

SIMULAÇÃO (MQO) - DASU 

!===============!=============!=============!====~-------~!~=~=~=======~ 

SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO DIFERENÇA DIFERENÇA-% 
===============!=============!=============!=====~=======!============= 

1970 603.725 ! 591.905 ! -11.82! -1.958 
1971 646.863 ! 620.133 -26.73 -4.132 
1972 710.044 
1973 806.862 ~ 
1974 811.847 
1975 846.992 
1976 889.662 
1977 872.46 
1978 759.291 
1979 772.45 
1980 889.02 
1981 951.982 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

931 .622 
1075.63 
1027.85 
1075.62 
1234.85 
1169.75 

673.022 
760.137 
757.854 
786.058 

.822.004 
796.286 
668.542 

'675.808 
799.797 
874.525 
860.131 

1008.66 
963.576 

1015.43 
1184.7 
1125.83 

-37.022 -5.214 
-46.724 -5.791 
-53.993 -6.651 
-60.934 -7.194 
-67.658 -7.605 
-76.174 -8.731 
-90.749 -11.952 
-96.642 -12.511 
-89.223 -10.036 
-77.458 -8.136 
-71.49 -7.674 
-66.969 -6.226 
-64.27 -6.253 
-60.192 -5.596 
-50.147 -4.061 
-43.922 -3ft755 

===============I===~~======== =============!=============!========~~=== 

SUMÁRIO 

i 

!===============!=============!============= ====~========!==~==========i 
! ! SUBsíDIO S/SUBsíDIO DIFERENÇA DIFEREKÇA-% 
!===============!=============!============= =============!========~====~ 
! M~dia ! 893.138 ! 832.465 -60.673 ! -6.86 I 

! RMQ 908.863 ! 848.646 64.44 7.366 
! Desvio Padr~o 173.21 169.706 22.338 2.761 
!=~=============I=============I============= =============1============:: 



.220. 

SIMULACAo (MQ-2) - DASU 

!===============!=============!=============!=============!=====~=~=~==~ 
SUBsíDIO S/SUBsíDIO DIFERENÇA! DIFERENÇA-% 

!===============!=============!=============!=============!=======~===== 
-1970 .;:')O';.723! ~)9't.58~::j! ---10.-139! ---1.ó77 
1971 652.449 628.255 -24.194 -3.708 
1972 711.562 677.996 -33.566 -4.717 
-1973 
-1974 
-1975 
-1976 
-1977 
-1978 
-1979 
-1980 
-198-1 
-1982 
-198:3 
-1984 
-1985 
-1986 
-1987 

:::::== ::.-::::::= ::=: == :::=:= 

SUMÁRIO 

806.26'; 
8-17.207 
84B .'t86 
888.4 
872.769 
778.909 
7 CtO.693 
895.307 
95~:;. 46~5 

9:35.577 
-1059. 9.t~ 
-i 028.72 

7,64. --i 0-1 
76B.7:35 ! 
79't.O-l-1 '! 
827. 9~58 
804. €l7-i 
697.205 
70:3. t,'t 1t 

8-14.877 
886.62't 
87~~. :377 

-i 000. !5D 
97-1 • ~n4 

-4~~. -16~1 

--'t8.47-1 
-5't. ·;75 
-60.442 
-67.898 
-8-1.704 
-(37.0.{t'J 
--80.',3 
-68.8'1'1 
-6:3.2 
-59.35-1 
-57.18-1 

--~5 ~ 229 
---5.931 
-6. 1t;,2 

-t .. 8D4 
-7.7f~ 

-'11 • O (J? 

-1 . ~~05 
-6. rS3 

1074.45 1020.6 -53.85 -5.012 
1218.83! 1174.45 -44.378 -3.641 
1172.58 1134.07! -38.512 -3.284 ! 

=============!=============!=============!=======~===:~! 

===============1=============1=============1=============I===========~=I 
- SUBsíDIO i s/sUBsíDIO i DIFERENÇA ! DIFEREKÇA-% I 

===============!=============!=============!=============!=======~===:==! 
M~dia ! 895.127 ! 840.914 ! -54.214 -6.1 
RMQ 909.97 856.056 ! 57.626 ! 6.542 ! 
Desvio Padrão 168.423 164.942 ! 20.101 2.431 ! 
===============1=============1=============1============~I==~======~===! 



.221. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DASU 

550. 650. 750.· 850. 950. 1050. 1150. 1250. 
!=======!=======!~======!=======!=======!=======!=======! 

1970! 2 !! ! 
B A ! 

B A 
!B A 
!B A 

1975 - - - - - - - B - A - - - - - - - - - - - -
B A l 

B A 
B A 
B A 

1980 - - - - - - - -B- - A - - - - - ~ - - - - !' 
B A 

B A! 
B A 

B A 
1985 - - - - - - - - - - - - B A - ! - - -

! 8 A 
B! A 

!=======!=======!=======!=======!=======!=======!======~! 
550. 650. 750. 850. 950. 1050. 1150. 1250. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



.222. 

SIMULAÇÃO (MQO) - DESQ 

!===============!============= 
SUBsíDIO 

!===============!============= 
! -1970 87 • :307 

-1 97 -1 -i -i 2 • -1 2 'i 
1972 131.499 
-1973 
-1974 
-1975 
'1976 
-1977 
-1978 
'1979 
-i (1'80 
-198-1 
-1982 
-1983 
-1984 
-1985 
-1986 
-1987 

326.89'1 
375.65:3 
't;28. 0~~9 
't68.794 
455. 9~)2 
477.76 
500.9-15 
50't. 23~5 
483.42't 
523.'.-1:3 
488.0(72 
570.-HJ6 
749 .~33S 

=============!=============!============~ 
S/SUBsíDIO DIF8RENÇA! DIFERFMÇ~-% 

============= =============!========~=~== 
8l.307 

'106. 't43 
-1-17.~188 

253.873 
290.63;2 
332.68 
378.',9:3 
4-1'1 • B95 
388.6:33 
403. 4~~7 
42ô. :3'12 
't:33. '149 
'1'1'; • B35 
't~57 ~ 3!56 
4;,~'t. 094 
509.0'19 
69 1t. 'j 0~3 

O. 
'-5.678 

---14.'1'12 
-~~'1 .6:32 
··29.369 
'·36. 2~58 
--42.973 
-49.536 
-~56. 899 
-67.32 
-74.334 
-74.60~~ 

'-7'1 .086 
-68.58B 
-66.056 
-6~3. 998 
-6'1 • '167 
-55. 2~35 

O. 
-5.064 

· .. 'i () • I' ;3'1 

-,-10.098 
··-10. ~)/)\? 
-"1'1 .092 
-"!--1.4't 
·--'11 .573 
-, 'i Z-: • '1 ;:) 7 
-- 'i .tt • 7 {:o::5 
-,,'1 ~j • 5 !;.:; 9 
-'14.893 
'·"'14.0 i'í3 
-'1·;. '1 D8 

.... -i 3 • 'l-! ;? 
-,'i O. 7;,~? 

===============!=============!=============!=============!========:==== 

SUMÁRIO 

!=============== =======~=====!======:::=:::====!============:::!======~=====::: 

1=::===::;:;::::::====:::::::= 
! Média 
! RHQ 
! Desvio Padrão 
1=::=:::===::::=;,:""","=== 

SUBsíDIO 
==::::::::: ::;::=: :::;:=::::::::::: 

398.9't7 
'.3:3.869 
'175. 'tS'; -----_. __ .- ........ -.----------_ .. __ .-

3~'j'l • ~~34 
:38~:. 06'1 
'~54. 7'1 

-1.,7.7"14 
5~3.2~:)3 

2"t. ~3~3ó 

.' 'i '1 • "I (J;,~ 
"'1 .7U'? 

===::::::::'"=== :::::::= I =:=:===:==:==:::==::: ! :::= === :0:::::7'" ::::::'" = ":= 



.223. 

SIMULAÇÃO .(MQ-2) - DESU 

!===============!=============!============= =============!============~ 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO 
!===============!=============!=~=========== 

DIFERENÇA ! DIFERE~ÇA-% 
=============!============~ 

1970 87.307 07.307 o. o. 
1971 111.737 106.673 -5.064 -4.532 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

132.993 
214.217 
282.969 
329.947 I 

378.655 
430.508 
471.103 
464.198 
484.756 
503.581 
505.904 
485.342 
517.631 

1,19.687 
193.605 
254.927 
295.32 
337.644 
383.203 
416.821 
399.635 
413.271 
431.507 
437.436 
419.415 
454.094 

-13.306 
-20.612 
-28.042 
-34.627 
-41 .011 
-47.305 
-54.281 
-64.563 
-71 .485 
-72.074 
-68.469 
-65.927 
-63.536 

-10.005 
-9 .622 
-9.91 

-10.495 
-1ü.831 
-10.988 
-11 .522 
-13.909 
-14.747 
-14.312 
-13.534 
-13.584 
-12.274 

1985 487.268 425.636 -61 .631 -12.648 
1986 568.017 508.939 -59.078 -10.401 
1987 741.528 ! 688.262 ! -53.266 -7.183 

!===============!===========~=!=============!=============!===========~= 

SUMÁRIO 

1=============== 

------------------------------
Média 
RMQ 
Desvio Padrão 

------------------------------

=============!=============!=====~=======!======~===:~=~ 
SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO DIFERENÇA! DIFERENÇA-% 

=============!=============!=======~=====!======~===~~= 
399.869 ! 354.076 -45.793 ! -10.583 
434_403 ! 384.537 ! 51.18 11.171 
174.656 ! 154.345! 23.518 3.68 

=============I==~~~~~======I=============I============= 



.224. 

SIMU~AÇÃO (MQ-2) - DESU 

o. 100 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 
!======= =======!=======!=======!=======!=======!=======!==~====! 

'1 970 ! 2 !!!! 

'1975 

'1980 

'1985 

! 
! 

2 
BA 

B A 
B A! 

- - - B .A 
8 A 

! . 
- - - ! -

! ' 

A ! 
A ! 

- --l~! 

A 
A 

B l~! 

B ! l~ 
B -- -'l~! -

!8 A 

! -' 

--_.!-----
! 

B! A 
!======= =======!=======!=====~=!===~===!======= =======!===~~~~! 

o. '100. 2CH) • :3(JO • 40tL ;=:iO() • 600. 700. üou. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



·225. 

SIMULAÇÃO (MQQ) - DILA 

!===============!=============!=============!=============!====~=======~ 

: ======:=::===:=:=c~=: :::==~H!}:s=í:RtP=;=:: : =:~j=S~~:~1.:~L9=:=: :=";:PL~~~:~IJ:ç~==: =~lr~';E:~~~~~~ 
'1 970 '1 23 • 67 'I 'i 27 • 582 3 • 9 'i 3 • 'i 6::':: 
1971 110.875 119.329 8.454 7.625 
1972 130.319 141.604 11.285 8.66 
'i 97 3 '1 ' •• O '1 '1 "i U • 5 07 -1 ~33 • ~3~)4 '147.365 
1974 15.952 1 10.18 '156.704 '172. 6~j6 
1975 17.87 11.4~3 '156. '16;,~ ,'174.032 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'19BO 
'198'1 
'1982 
'1983 
'198 /t 
'1985 
'1986 
'1987 

'150.407 '170. '"15::) 
'1"19 • .;;77 '14'1.7"12 
'166.47 I, . '19:3. '1 ~;'1 
'183. ~;i98 2'1'1 .6:35 
'158.9'16 184. '14B 
'128.94 '150.406 
'12'1 .897 '14'1 .769 

65.497 84. '149 
84. 'i 02 '1(.12.092 
95. '192 '1'1-1 .993 
75 .. '127 80.79't 

26.676 
28. (3:37 
25.2~32 

13. '12<;" 
'1 B • .s"1 
'16.024 
'1 ;:j. 27"1 
-1 ~i .. 878 

21.466 16.648 
19.873 16.303 
18.653 28.479 
17.99 21.3? 
16.801" 17.649 
13.666 18.19"1 

112.265 124.258 11.993 ! 10.683 
!=============== =============!=============!=============!============:: 

SUMÁRIO 

!=============== ============= 
! SUBsíDIO 
!=============== ============= 
! Média 
! RMQ 
! Desvio Padrão 

'126.~~76 

'1 :30. "176 

=============!=============!======:====== 
S/SUBsíDIO ! DIFERENÇ.l\ ! DIFER:SXÇA-% 

=============l=============!===~=~~~~==== 
'1 't:3. 7'13 '17.436 14.435 
'1 't7 • 858 'H3.474 "15.486 
35.773 6.28'1 1;"" -,- .. 

..J. I /"1 

1=============== ============= =============1=============1============= 



·226. 

SIMULACÃO (MQ-2) - DILA 

!===============!=============!=============!=============!========~==== 
SUBsíDIO S/SUBsíDIO DIFERENÇA! DIFERENÇA-% 

!=============~=!=============!=============!=============!============= 
1970 123.867 ! 128.081 4.214 3.402 
1971 110.034 "119.495 9.46 8.598 
1972 131.31 143.818 12.508 9.526 
1973 133.246 1~8.737 15.491 1"1.626 
1974 158.52 176.087 17.567 11.082 
1975 157.918 177.571 19.653 12.445 
1976 152.686 174.434 21.747 14.243 
1977 121.614 146.08 24.466 20.112 
1978 170.88 200.618 29.739 17.403 
1979 188.76 219.879 31.119 16.486 
1980 161.783 189.794 28.01 17.313 
1981 130.93 154.479 23.549 17.986 I 

1982 124.193 146.075 21.881 17.619 
1983 62.777 83.412 20.636 32.872 
1984 82.573 102.556 19.983 24.201 
1985 93.506 112.253 18.747 20.048 
1986 70.837 !" 85.957 15.02 21.203 
1987 ! 110.942 124.096 13.153 ! 11.856 ! 

I===~===========I=============I=============I=============1=============1 • • • • • t 

SUMÁRIO 

I=========~=====!=============!=============!=============!=========~===! 
SUBsíDIO S/SUBsíDIO DIFERENÇA DIFERENÇA-%! 

===============!=============!====~========!=======~=====!======~;======! 
M~dia ! 127.021 146.295 19.275 116.001 
RMQ 131.448 ! 151.007 ! 20.434 ! 17.262 ! 
Desvio Padr~o 34.~09 ! 38.514 ! 6.982 ! 6.662 ! 
===============1=============1=============1=============I=~=~=========I 



.227. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DILA 

60. 80. 'i ()O • '120 u '140. '160. ' '180. 200 220. 
!=======I=======!=======!~======!=======I=======!======= =======1 

'1 (}70 ! !! AB ! 
A B 

A 

A 
A 

B 
B 

A 
- - -A 

A 
B 

A 8 
A B 

B 

B ! 
-'8! ,- - -
B 

A 
- B -

! i 

B 

I I 

!=======!=======!=======!====;==!=======!=======!=======!=======! 
60. 80. '100. '120. '160. '180. 200. ~220 .. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



.228. 

SIMULAÇÃO .(MQO) - DILI 

!=============== =============!=============!=============!~~~===~~~~=~= 
SUBsíDIO S/SUBSÍDIO! DIFERENÇA ! DIFEREKÇA-% 

!=============== ======::======!=============!=============!============~ 
1970 18.917 11.157 -7.76! -41.021 
1971 21.726.3.096 -18.63 -85.75 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1 <178 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'198't 
'1 <i85 
'1986 
'1987 

~34. 203 
47.634 
45.366 
50. -,3 (3 

1:>7. -;52 
87. '13't 

'122.848 
'129.398 
'1.11;2.059 
'145.85'1 
'152.4'15 
'162.'155 
·lB3.026 
"2'1 (). 307 
'16~L '1'18 
'184.'123 

7.207 
'12. 9O'1 

4.2'1'1 
:i.306 

'14.496 
~~7 • '197 
5'1 .797 
52.3.:,9 
68.394 
79.6(.1'-1 
90.678 

"10~L74 

'126.798 
'1 ~57 .'1 ~~6 
·H6.077 
·1 Ãt 3. :322 

-~~6. 997 
'1 - 3.1t " 8:3:3 
! --'.-1 .'1 :'56 

--47 .'1 :33 
-~)2.9~56 

-59.937 
-7'1 .05'1 
-77.049 
'--73. é>65 
-66. '16 
-6'1 .737 
'-58. '.-15 
-,,56. 2~!7 
- ~:j~j • '1 8'1 
-.1,6.04'1 
-40.802 

-78.93 
-73.1 ~!6 
--90.7'19 
--93 .. ';··di 

-·?8.5Cl9 
,-6(3.787 
-':-:57. B37 

-~~j'l .055 
-'t~j. 36'1 
-40.506 
-:36.0;2'1 
-3U. 7 ;~"i 
-2~:;. ~~87 

-28. 'i 
-2:.1. .• ·1 Ó 

!===============!============= =============!=============!============= 

SUMÁRIO 

!===============!===~=========!=============!====~========!============~ 
SUBsiDIO S/SUBsíDIO DIFERENÇA! DIFERENÇi\-% 

!===============!=============!=============!==========~==!=========~~=~ 
! M~dia ! 109.~87 ! 59.636 ! -49.652 ! -55.999 
! RNQ '1;25. '10B ! 78.72'1 5;2.9', 6()' ~5;2 

! Desvio Padr~o 62.662 ! ·52.876 18.901 23.616 
!=======~-----~~I=============I=============I=============!==========~== 



.229. 

SIMULAÇÃO~Q-2) - DILI 

!===============!=====~======= 

SUBsíDIO 
!===============!============= 
I '1 970 '1 B • 9 ~5 <;> 

1971 24.114 
1972 33.86 
1973 47.602 
1974 44.621 
1975 49.618 
1976 65.261 
1977 85.393 
'1978 
'1 (.?79 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'1984 

'123.63'1 
-i :30 • 5:3 
-142.3 
'145. '189 
'1 ~:;'1 • 25 L~ 
'16'1 .60B 
'183. 't84 

s/sUBsiDIO ! DIFERENÇA ! DIFERE~ÇA-% 
=============!=============!===:~======== 

'1'1 .299 
5 n '16 
6.588 

·1~~.549 

:3 a 1t3'1 
~~.59 I 

'1:2. '<;49 '! 
~~5. 69'1 
52. '156 
53.22 
68.538 
79.6'1 
90. '1"19 

'1 fJ:3 a 656 

-7.66 
-'18.953 

~~35. Cl53 
-'t'l a '19 
~"47 a 0~28 

-52 a 8'1'1 
-~5(t. 702 
~-7'1 .'t75 I 

-77 • :~'1 
-73.76;2 
-65.58 

-5;;".952 
--~5~5. 958 

·-·<tO " 'tO~.:; 
'-78. Ó 

--o i3 J] .. ~5 ~'t .; 
- i7~3. 6:38 
-9;:'~. 3"1 "I 
-·9/t.77'·/ 
-,ao . 9~?4 
-69.9"1 'r 
-57.8"13 
-59. 22~j 
--51 • i-3:;~:i 
~·-t,5. '168 
'-40.4'1 U 
-TS. (-36 
-30.498 

1985 211.737 158.637 -53.099 -25.078 
1986 162.211 116.713 -45.498 -28.049 

! '1 987 '1 84 • :1;2 ! ' '1 l~ 't . '1 58! ··A O • '1 62! _. 2 'i • 7 U 7 
!===============!=============!=============!=============!============= 

SUMÁRIO 

---- -..... - .... _-- _.-_ ..... _. _ .... - .... - - ._--- --_ .... -

---- .. __ .... ----- _ .. _ ..... _.--_ .. - -- ._----_ ... - ..... _.-

Média 
RMQ 
Desvio Padrão _ ..... _---_ ........ - .--.- ._.--------_ .... _._-----

=============I======::::=====::::!=============!===========~~ 

SUBsíDIO 
==:::= :::=:=~::: :=.::::::: ::::: 

·1Cl9. ~W5 
'125.'12 

(S2.838 
== =.::::: :=::::: :::::== == 

S/ SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA- % 
"-==::::::::: ::::==:::: :::::::::::::::::::: ! ::: ==:::;:::::::: "-::::: ::===:::: "=:= = ! ~-:::= ~~::::::::: :=;::::;:: ": == :;:;:::::::: 

~'j9. 672 ! 
79.0 1t8 ! 
5:3.:3 1t8 ! 

-47'"533 
52 n 8'1~) ! 
'18.857 ! 

·-55.9:J6 
óO. 5,<t~:l 
;23.13:37 

====::::=::::==::::==::::I::::=::::==::::=::::==::::::::=I======~=::::==== 



.230. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DI LI 

o. 50 100. 150. 200. 250. 
!=========== ========:==!===========!===========!===========! 

1970 8 A 

1975 

1980 

1985 

!B A 
8 A 

B 
B 
8- -

B 

A 
A 

- - - A 

B 

- - -
A 

B 
B 

B -
B 

A 

- -

B 
! 
! 
!B 

B 

A 
A 

B 

A ! - - - - -
A! 

A 
! A 

A 
B - - - -

A 
8! A 

t! 

-A- - - -

!===========!===========!===========!===========!===========1 
O. 50. 100. 150. 200. 250. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



!=======~======= 

------------------------------
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

.231. 

SIMULAÇÃO .(MQO) - OASU 

=============!=============!======c=====~!============= 

SUBsíDio ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFEREKÇA-% 
=============!=============!=============!========~==== 

534.26 551.153 16.893 ~ 162 ~. 

478.981· 515.503 36.522 7.625 
562.978 611.731 ~ 48.753 8.66 
576.088 636.615 ! 60.527 10.506 
676.961 745.875 68.914 10.18 
674.62 751 .819 77.199 11.443 
649.756 735.063 85.307 13.129 
516.141 612.196 96.055 18.61 
719.169 834.41 115.241 16.824 
793.143 914.262 121.119 15.271 
686.515 795.519 109.004 15.878 
557.02 649.752 92.732 16.648 
526.594 612.444 85.85 16.303 
282.946 363.525 80.579 28.479 I 

363.322 441.036 77.715 21 .39 
411.231 483.811 72.58 17.649 I 

324.549 383.588 59.039 18.191 ! 

484.984 536.793 51.809 10.683 
!=============== =============!=========~===!=============!======~======' 

SUMÁRIO 

!===============!============= =============!=============!=~====~======I 
! ! SUBsiDIO S/SUBsíDIO DIFERENÇA DIFERENÇ~-% 
!===============!============= =============!=============!=======~===== 
! M~dia 545.513 620.838 ! 75.324 14.435 
! RMQ 562.362 638.745 ! 79.807 ! 15.486 
! Desvio Padr~o 140.581 154.538 ! 27.134 ! 5.771 
,===============,============= =============I=============!==========~== 



·232. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - OASU 

!===============!=========~===!=============!=============!=====~~==~~== 

! ! SUBsíDIO ! S/SÚBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFEREN0 A-% 
,===============!=======~=====!=============!=============!===~=~==~===~ 

'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1<n8 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'1984 
'1985 
'1986 
'1987 

535. '1fJ5 
4/"'~S. 3~t7 

5t)7 • 2~57 
575.62;':? 
68,(t.807 
68;2.205 
659.60~.'j 

!)2~5 .37 
7:38. '199 
8'15. 't i .:3 
698.90'. 
56!:;.6·18 
536.5'-15 
27'1 • '195 
356.7'13 
403.9't6 
306.0'16 
47(;>.27'1 

~j53. 3D? 
5'16.2'16 
6~~'1 .293 
6·'í;2.5.'t·1 
760.697 
767.106 
7~.'j:3. 553 
63'1 .06't 
86<;.672 
949.879 
8-19.9GB 
667. :347 
6:3'1 • (H2 
~~é)O .. :3...'t2 
-4't:3.0"'2 
/.B4 .93"1 
370.?O2 
5:3Ó.093 

'18. ~W4 ~ir4lJ2 

'tO.86<f B • '5'~:3 
5 /t.O:36 9. ~j2é" 
66. 9~~ '1 '1 .. 6~·~ó 
75.89 '11 .O}~2 
84.90'1 '1 ;.:_~ .4 "tj 
93.949 ! -14.243 

'1 O!5. 693 ~~() .1 -I 8 
'1 ~W ./t 72 -17. 't03 
'1 :3,(t .'t:36 -16. /,86 
'1 ~~'1 .004 '17.3-13 
'10'1 .729 '17 .986 

94.528 -17 • .s,--19 
89. '1 ';6 :32.872 
86. 3:~8 ;2,(t .201 
80 .. 9!35 ~.~O. [)11B 

6't.886_ 2-1 . ~~o:; 
~56. 822 '1 -1 • f] ;'j ,) 

=============== =======d=====!=============!=============!=====~======= 

SUMÁRIO 

!=~=~===========!=============!=============!=============!====~~======= 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
!===============!=============!======~======!========~====!=====~~=====~ 
! Média ! 5't8 .729 ! 63'-1 .995 ! D~~. ?66 1 ó. 001 
! RMQ 567. 8!'.'j6 ! 652. :352 ! 88. ;.275 ! -17 • ~~6~2 
! De s v i o P a d r ã o '1 5 O . 376 ! '1 66 • :3 B! :3 O n '1 6:3 ! 6 . 6 6 ~~ 
1=======~=======j========~====I=============I=~~==========I=====~=====~= 



.233. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - OASU 

200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 
!=======!=======!=======!=======!=======!=======!=======!=======! 

1970 ! ! J ! AS ! 
A !8 

A 8 
A B 

A! B 
1975 - - -A! - -8-

A B 
A 8 

A B 
A B 

1980 - - - A - - - S 
A B 

A B 
A B 

A B ! 
1985 - - - - - - A -B! - - - - - -

A B ! 
A ! B 

=======!=======!=======!=======!=======!=======!=======!==~===~I 
200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



.234. 

SIMUU\ÇÃO (MQO) - OISU 

!===============!=============!============= 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO 
!===============!=============!============= 
! '1970 69.9<74 't'1 • ~~8'1 

1971 80.385 11.455 
'1972 
'1973 
'1974 
'1<975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
198'1 
'1982 
'1983 

°126.55;2 
'176.2/~6 

'167 • 8~)5 
'186.62;2 
2.:.9.573 
3;22. :396 
454.538 
478.773 
525.6'17 
5:39.6't9 
563.93'. 
599.97:3 

26.665 
't7.364 
"I ~,). 579 
'12.23'1 
53.635 

'1 DO. 6 ~3 
'19'1 .648 
'193 • 69~~ 
2~53. 056 
29.1t .856 
3:35.508 
:38:3.836 

=============!=======~=====! 
DIFé~ENÇA ! DIFERF,NÇA--% j 

=============!=============! 
-28.712 -41.021 
-6B.93 -85.75 
'-9<7. G07 

-"128.8f.l:3 
- '1 ~5;,~ • 276 
-,"j 7 4.39'1 
-'195.9:38 
-2~~'1 .765 
-262.B89 
-- 2 8 ~5 • CJ (3 '1 
-272.56'1 
-244.7(i:3 
-~~;'~8 • .it26 
-2'16. '136 

-90.7'19 
-(r~.4I.i6 I 

-7d" ::,:,;m: !. 
-6(3.7(37 I 

-;j(?5.:'t4 ! 
-'~i"1 .. 8~.'i5 
- '1 !"; " 3 é ... 1 
-'''tO .. ~50ó 

677. '195 469. '154 1984 -208.041 -30.721 
778. '136 ~iB'l .366 1985 -196.77 -25.287 
599.Ba6 .It ;1 <) • '. 8 :3 1986 -170.353 -28.4 

1987 681.257 530.291! -150.966 -22.16 
!=============== =============!=============!========~====I=======~====~! 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============1=============!=======~=====! 
! ! SUBsíDIO! S/SUBsíDIO! DIFERENÇA! DIFERE~ÇA-%: 
!===============!=============!=============!=============I========~====I 
! Média ! 4()' .. ~362 2;,W.6::S2! -'lB3.7"H -';:'i:"j.999 

RMQ ! 462.9 291.267 ! 195.819 ! 60.52 
.! Desvio Padrão 23'1.849 '195.642 ! 69.!;':32 ! ;':~:3.616 
I===============I=============!=============I=~=======~===I=====~==:=====I 



---- . __ .. - ._--- - ._-- .-.. _-
---- ---- _ .... - - __ o _. __ 

! ==:==== ::::::=======::::= 
'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 

; SUMÁRIO 

.235. 

SIMULAÇÃO '(MQ-2) - 015U 

=============!=============!============~!=============' 
SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERBNÇA-~ 

======~==~===!=============!=============!===~====~~=~= 
70.147 41.805 -28.343 -40.405 

19.093 -70.127 -78.6 
24.375 -100.908 -80.544 
't6. '"t3'1 
·12.69'"t 

-'1 ~~9. 695 
-'152 • ./t03 

"-9./t.779 
-(j(]. ~")~)4 

-·lJ9. \i"; 't 
-:57 • B'L~ 

-:5'1 .835 
-4~j. '16E 
.-/t O.4·1B 

·-:25.07D 
-~:~8. O ··t9 
'-~~'1 .7P.9 

=::=:::.-:::::::::::: :=: ::' ::: ::::::::=: 

===============!=============!=============!=============!=~=========== 
! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 

================!=============!==============!=============!============= 
Média ! 'tO't .050 ! ;220. 7B5! -·H13. ~.U3 ! -5~). {i ;::é. 
RMQ 462.943 ! 292.477 ! 195.414 ! 60.543 
Desvio Padrão 2:3;2."Cl9! ··197.:W7! 69.77 ~~:3.n:]7 

===============I==~==========!=============!=============!==========~== 



·236. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - OISU 

o. '1 DO • ;,;~()O • 300. 500 
!=======I=======!=======I=~=====!====~== 

'1970 ! B A! ! 
B A 
B A 

t~ 

A 
- - -A! - - - - -- -

A ! ! 
B !A 

B! A 
B A! 

'1980 - .- - ... B - - - _. 
B 

B 
B. 

B 
'1985 

B 

600. 700. 800. 
=======!=======!======:I 

! ! 

A - -
A 

A ! 
Ii 

A 
·-B! - - -

A 
A! 

. ! 

!=======!=======!=======!=======!=======!=======!=======!==~==~~! 
O. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 80U. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



.237. 

SIMULAÇÃO (MQO) - PISUR 

!===============!=============!=============!======~~~----:-----=~====== 
! ! SUBsíDIO 1 S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
===============!=============~=============!=============!======~==~=~= 

1970 ! 1567.05 1688.83 121.775 ! 1.771 
-197-1 ! -1938.'1 (7 2'1.1.17. 6e 209.486 ! '1 (). 8U8 
1972 1716.51 1948.9 ! 2:32.39'1 "í:3. 5~39 
1973 1278.21 1553.17 '1 27 /t.9!58 2'1 .5'1'1 
1974 1744.25 2040. 29~5.752 '16.9::56 
1975 1357.61 1684.34 326.731 2't.067 
1976 1314.79 1672.1 357. :i'1:3 ;2/., '177 , 

1977 1931.49 2339.04 .t07 • ~jlt9 ~~'1 . 1 
1978 3240.29 3750.52 5'10 a 2~3 ·15.74é\ 
1979 . 2591.39 3081.07 489.679 '18 .8 i? /:, 
1980 1456.12 1836.5 380.385 26 .. 'L!3 
1981 1551.42 1851.95 300. 5~36 '19 .. 372 
1982 1985.84 2290.5 304.658 '15.3/,2 
1983 561.21 852.556 29'1 .3',6 5'1 .9 "!"t 
1984 2178.1~ 2466.88 2DB.749 '13. ~~~;.;7 
1985 1600.81 1862.59 26'1.78'1 -16.353 
1986 386.328 567.365 -li3'-' .037 '16. Gul 
1987 2108.69 2281.59 172.903 ! 8.2 

1===============1=============1=============1=============1============= • • • • • f 

SUMÁRIO 

! =::= o::::::::: ::::= ::::~-:::: :::::::::::::: ! :::::::=:: o::::::: :::::::::::::: =::;;.: I :::= = :=::::::: :::::: .:::::: ::-":= = ! .:: ::::=;::;::::;:" o::::: :;;::::;:::::::: ! :::::;: ~~;::::::::::: :0;::: :"""" c.:::::::: ! 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DiFERENÇA ! DIFERENÇA-~ ! 
!=::::=====:::=======!===::==::::===::::==!~==::::==~======I============~!==::===~~~~==::::! 
! Média --1694. 9'1 -199~;. 3'1 300.402 , 2()' ~>;3 
!RMQ 1811.08 2112.9 316.554 ! 23.7/3 ! 
! Desvio Padrão! 656.7'1::; ;:'15.'1<)'2 -102.7-17 ! ·1·1.7nS ! 
I=~=============I===::======::::==I=============!=============I==========~==! 



.238. 

SIMULZ\ÇÃO (l1Q-2) _- PISUR 

!============~==!============= 
! I SUBsí=IO 
!=============== ============= 

'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
-1978 
'1979 
'i (180 
'19 ~3'1 
'1982 
'1983 
'198', 
'i (;85 

'1 5 7 ~::j • 2 8 
'1899.87 
'1740.79 

'167't. 2:3 
'i 3',3.38 
'13'1D.86 
'192;_~. 67 
3 '1()-1 .33 
2~)76.66 

'1 ~:5'1:J. 72 
'15~'59. 37 
'1972. Cl9 

7'16,676 
2'1 DO. 95 
'1633.79 
518.254 

=============!=============!==========:==! 
=::::~t,~~~~!~~~= : ==:==~~~~~~~i~ª= : =::.q!:[);;~H:;NÇ~~~;, 

1683.89 108.616 6.895 
2'1 o;",~. '14 2t)2.2/" '10. ~ ,(t.s 
'i <'f 6'1 C" .. 

..... ) /.t 2;2~3.746 '1;2. 8 ~:í::J 
.,: ~5 ~t I~ • oI!t~) 2l)~3. ~~2(l ~~O. Li '17 
'19:i6. 76 282.5:3'i '16.87;'-j 
'165';.8'1 ~3'1 'i .43 .,.,', ·1 ":\'~ 

t;..v. IO"J 

"i 65~~.!:; 34-1 .648 26.06:3 
23'1 (). 68 388. O-li, ;20. -, 13-1 
3~5';>~5 .39 1,9",.06;2 -1 ~~; • S"J1 
:W50. '.6 47:~. 7\i8 '1 ::l , 3 :::~t1 
'1886.6 37;"'~uB8~: 2'r .. (.~J.'; 
'18·;5.26 28!':i. [i~~2 '18. :B·' 
226;~. 6'1 290. 5~N '1'1 .. 7 :j;~ 

997 • 6-,5 ~~8(). 969 3-1'.20 i t 

2~3f.~(J.;2 (.:; 279. 33,~ -1:3.29S 
'18B9.63 2~;~5.836 -1 ~:; • 6 ~:5 '"7' 

69'1 • :3 '1 '17~-3. 056 .,~ ··-'1C\·", 
0\.0' ... :> 1 c-~ -1986 

'1987 20 0:3 • I~ 9 ! ' 2 -1 66 • 9! 'í 6 J • 4 O 9 ! 8 • 'i ~5 6 ! 
==== == = :::::::=::: :::= =:::::::: =============!=============!======~======!===========~~, 

SUMÁRIO 

!===============!=============!============= =============l===========~= 
! ! SUBsíDIO I S/SUBsíDIO DIFERENÇA, DIFERENÇA--% 
!===============!=============!============= ============= ==~==~===:,=== 
! Média ! '169'1. ~S3 '1 ?79. 9:t ~~BB. ",02 -j n "f<>, 
! RMQ ! '17!37 .96 207<? BB :3U4. ~:i();_~ ~:;CJ. "~?7 

! Desvio Padrão 5 (}6. D'19 '100.5:34 
!===============l=============!=============!=======~===== ==~==~=====~= 



·239. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - PISUR 

500. '1 O(JO • '1500 •. 2UOO. 2500. :3(JUO 3500. ·tOOD. 
!=======!~==~===!=======!=======!======= =======!=======! 

'1 97 () ! ! ! A B . ! ! 
! ti! B ! 
! A 81 

~I ! B 
A . B! 

B---!--'-
B 

A! B o! 

. A ! B 
A !B 

1980 - - - A - - B - - - -- - - I , 
A B! ! 

foi B 
A • B 

I~ 13 
'1 <r8S A - B 

A B 
A B 

!=======!======= =======!=======!======= ====~== ======~I 
500. 1000. 1500. 2000. 2500. 3000. 3500. 4000. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 



·240. 

SIMULAÇÃO (MQO) - PPISl 

!=========~=====!=============!===========~=!=============!========~=~==! 

! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% I 

!=============== =============!=============!=~===========!=======~====~! 
1970 0.078 ! 0.073 !-5.47069[-03 ! -6.993 
1971 0.082 ! ·0.072 !-9.25541E-03 -11.344 . 
1972 0.086 0.075 ! -0.011 -'1;;-:.79'.., 
'1 973 O • 079 1 O • 068 .-O • 0·1 '1 --'1 /1 " 

-1 
, 

ij.'~~ ! 
1974 0.07 0.06! -0.01 ,-'1 ·:i • ~!~37 
1975 0.067 0.057 1-9.49922[-03 -'1 4 1')1""1·" 

" ~'\1/ I 

1976 0.061 0.052 -8.62204E-03 -'14 .,2::l:7 

1977 0.093 0.078 -0.015 .- ·1<."> • :; () ~; I 

1978 0.106 0.087 -0.019 -'1/" • ~:j9~-j ,i 
1979 0.103 0.086 -0.017 -'1 I~··~ • 3 ~:j ! 

!, 

1980 0.089 0.08 -8.87924E-03 -9.973 I 

1981 0.076 0.073 .-2.42555f-03 -3.212 
'198~~ 

'1983 
'1984 
'1985 
'1986 
'1987 

0.075 
0.086 
O. '1'1 
0.'1'16 
O. 09~3 
0.084 

0.075 !-4.89235[-04 
0.086 !-5.11050E-04 
0.107 !-2.81010E-03 
0.117 ! 1.09172E-03 
0.098 ! 5.16427[-03 
0.09 ! 6.16646E-03 

-o. 6~5 
-0.593 

o .9 /, 
r.;" L7 I .'~ 
~ li ~(:I .. J 

7.374 
!===============!=============!=============!=============!========~==~=! 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=============!======~======! 
! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO DIFERENÇA DIFERE~Ç~-% ! 

===============!=====~=======!=============!=============!~=====~~===~=I 
Média ! O.CB6 ! O.OS !-6.592()·iI~:-()3 --l.'2/ 
RMQ 0.088 ! O.08··i O.()·1 ·1·1.()f;9 ! 
Desvio Padr~o 0.015 ! 0.017 ! 7.16871[-03 8.009 ! 

==============='=============I=============!=============I========~==~=I 



.241. 

SIMULACÃO(MQ-2) - PPIS1 

!=======~=======!=============!============~ =============!=============! 
! SUBsíPIO ! S/SUBsíDIO DIFERENÇA! OIFERENÇA-%~· 

===============!=============!============= =============!======~===~==r 
1970 0.078 ! 0.073 -5.47069[-03 
1971 -9.25541E-03 0.082 0.072 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'1984 
'1985 
'1986 
'19B7 

0.086 
0.079 
0.07 
0.067 
0.06'1 
0.09:3 
O. '1()6 
O. '103 
0.089 
0.076 
0.07~:; 

0.086 
O .·H 
0.'1-16 
0.093 
0.08'. 

0.075 
O.OÓ8 
0.06 
0.057 
O • 0~5~~ 
0.078 
0.087 
0.086 
0.08 
0.07a 
0.075 
0.086 
O • '1()7 
0.'1'1;:." 
0.0913 
0.09 

··0 N 0·1'1 
-O. ()'1 '1 
-() • ()'1 

--9.49922E·-O:3 
_.(3. 6220<iE-03 

-(J. 0'1~-5 

--O" 0·19 
--f). O'i 7 

-B. B79;~I!E-·()a 
···2. 't;~5~);)E-(]3 

. -4 ~89235E-()'<t 
! -<3 • '1 '1 O ~'i O E -- O 4 
1 -~~ n B'l ()'1 DE - 0:3 

'1 .09··17;21::--0a 
! 5" '16it~~7E-D3 
! 6. ·166<íé·[-()3 

-l) · 9':?~1 ,-'1 '1 · 3":1 I~ 

,-'1 . ) c. o 7\7 i f 

-,'1 1, '1 c' "0) ,. · I i.'.~ 

-'1 .(t · :1.~~ 7 !: 
.- '1 .... t · ;2:37 
-,'1 l~ · i".2:37 ;. 

_., 
6 t::'" I 

• ... .)bJ.·~ 

-'1 :7 · 5S;:5 L 

._, '1 6 ""'r" · ,:l';;) ·-9 · <i7~1 :1 
'-'~3 ") ,1 "') j · (: ... r..:. 

-() · 65, ! 

,-,O ':0("\ '._j 

" .. J l ~ 

-~~ · ~;~.i·i 
O · 94 !. 
C:' 
~J · c:" ",\ 

JI.'.J .. .) l' 

7.371.~ j 

!====~==~=======!============= =============!=============!=============! 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!============~! 
! ! SUBsíDIO! S/SUBsíDIO! DIFERENÇA! DIFERENÇA-%! 
!===============!=============!=============!=============!:=====~====~~! 

M~dia 0.086 0.08 !-6.59201[-03 -7.87 
RMQ 0.088 0.081 ! 0.01 11.069 
Desvio Padrão! 0.015 0.017 ! 7.1687'lE-03 8.009 ! 

1===============1=============1=============1=============!=============I 



.242. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPISl 

0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 0.0900 0.°1000 0.1100 
!=======!=======!======= =======!=======!======= 

°1970 ! 8 A ! ! 
B A 

A 

- - - _o - - - - -

A 
B ! A 

B ! A 
-A ! - - - , - - -

8 A 
2 ! ° 

B A 
'1985 

A B 

(). °1200 O. °13m; 
o::: =.:: o"::::: :::::=: ! :c:: = ::;:::;:::: :=:::: ! 

- - -

- 0-' .-

- -AB 

1 
! 

-

-

- .-

- ._. 

! A B !! 
!======= =======!=======!=======!=======!=======!===~===!===~===! 

0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 O. 090CJ 0 .. '1 OUO o. °1°1 00 (lu °1 ;200 (). °1 :3GU 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 
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SINULA~O (MOa) - PPLJl 

!===============!=============!=============!============~!======~=~~~== 

! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIF8RE~Ç~-~ 
!=============== =============!=============!==========~==!========0===~ 

1970 1.38858[-04 1.25865[-04 !-1.29933[-05 I -9.357 
·197·1 8 • :350~50[ - (J~::i é> • ;257·1 2E -0~'5 ! _ .. ~~ • 09:339[ - o 5 -~_:~:; • 069 
·1972 
·1973 
·1974 
'1975 
·1976 
·1977 
·1978 
·1979 
·1980 
·198·1 

'1 .25;.;!65[····O't 
7 • 53·1 34 E -- o 5 
·1.··I~:.·1·17E-O·t 

6. 39B·16E -- 05 
8.830:3'1 [--O:':i 
9. 667·16E-··O~'5 
·1 • ()·12~56E-()lt 
·1 • ·1 5 ~~ 6 7 E - () 4 
·1 .086971::--04 
7 • 87997E-0~:5 

1.04692[-04 1-2.D5732E-05 
5.26801[-05 !-2.26333[-05 
8.92579[-05.!-2.28594E-05 
3.94730[-05 !-2.45086[-05 
6.19458E-05 !-2.63573[-05 
6.63254E-05 !-3.03461[-05 
6.15276[-05 !-3.97281[-05 
8.01909E-05 !-3.50763[-05 
8.72159E-05 !-2.14815[-05 
6.54103[-05 !-1.33894[-05 

-11.>nt1::.24 
-3D.O:"i2 
-~w. :389 

.... 38. :3(J6 

.-29.3",9 
·_·3·1 .39-1 
_'~C) '101:';

.. J, • I:'" .. _&..J 

-<30 • ..:;:3 
__ ·10 7 o'. ~ 

I I IW I '-' 

1982 1.03133E-04 !·8.72282E-05 !-1.59043[-05 -15.421 
1983 1.13681E-04 ! 9.74906[-05 !-1.61908[-05 -14.242 
·1984 ·1.2758'tE-O't ·1.·10665E--0/t !--·1.69·185E-05 -"13.26'( 
1985 1.59867[-04 1.45157E-04 !-1.47105[-05 -9.202 
1986 9.43663[-05 8.75828E-05 1-6.78352E-06 -7.108 
1987 1.07401E-04 9.99509E-05 !-7.44966E-06 -6.936 

!===~=~~========!=============!=============!======~======!============= 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=====~=======!============= 
SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO 1 DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% , 

===============!=============!=============!=========~===!=======~~==== 
M~dia 1.05226E-04 ! 8.47349E-05 !-2.04909[-05! -20.75 
RMQ ! 1.07709E-04 ! 8.86462E-03 ! 2.21736E-05 ! 23.087 
Desvio Padr~o ! 2.36624~-05 ! 2.67961E-05 ! 8.71642[-06 ! 10.413 
===============!=============I=============!=============i=========~==~ 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPLJl 

!====~==========!==~==========!=============!=============!=====~======~ 

! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
!===============!=============!=============!=============!===========~= 

1970 1.39014E-04 1.26195E-04 !-1.28187[-05 -9.221 
'197'1 8.7 5:39;21:: -CJ~5 6.5 95:33E -()~-.J ! ·-2. '1 5858E'- OS -";24. t');::';G 
1972 1.21616[-04 1.01045E-04 !-2.05714E-05 -16.91~ 
'1973 I 7. 5liO:3 6i: _. 0~5 S. :3 ~2'1 .:'t 9 E ._. () 5 ! - ;.~ • ~~~3G8 7;:~ - iJ5 "':.>7' " }'"":""1 
'197't '1 • -109 <J2E -OLt 13. B't~;~~UE-()5 ! --,2. ~2::5694[--O5 .... ~~(). ~3~3· .. t 
'1 (}75 6. 367~j2E'-05 :3. 945'tOE-();"5 ! -~~. ';2;'?"12E-ü:5 --38.0:39 
'1976 8. 58022E ··OS 5.962;29E-·0:5 ! ·-2. 6·179·'tE-·O~"5 '-30. ~5'1"1 
'1 (?77 9 .. 67'167[-0::i 6.66566[-05 ! -:3. 0{),'SO'1 E - 05 -31 • () :31 
'1978 '1 .049"171::-04 é .'t2l>79E-()5 I '-Á;. 06"í96E-(J5 -··3~j. 7 lt4 
'1979 '1 • '160<18E-04 8.'1 ;25;)(]E-05 --:3 .'tB't:32E-0;5 -:30.0"12 

. ! '1980 '1 • ()7;::j~55E-O"t (3. 63667E'-O~:i -·~~.·1 '1879E '-05 '-'19.7 
'19B'1 7.73<.5'1 E--O:':i 6. :::;'15 é;{.[ ""O:='=i -'1 • 2'18U~jE"-05 I -, -1 ~:=j • 7 ~5 9 
'1982 '1 .020;29E--(]lt 8. 6458~~E-O!) -- '1 • 557"j 0[-05 _. -1 !:.i ti ;26 oi 

'1983 '1 • '142:30E-0't 9 • 8 -1 li ·í '1 E - O 5 .. - '1 • ,S'I ;259[-05 '-'1·; • '11 7 
'1984 '1 .28980[-04 "1 • '1'1 'lD3E'-Olt -"1 .699601::-05 -'1:3.'1 ?B. 
'1985 '1 .6·1533E--0't '1 .4668:JE-()4 -'1 • ·"84S"J6[-0!'5 .... i} • '193 
'1986 9. 25'17~"5E-05 8. 6<S06'1 E'-(]5 ! .- 5 • 9'1 -1 ~t 4 E .- (J 6 -'6.39 
'1987 '1 .075:30E-··()'t '1 .O()'t9"tE· .. ·04 1-7.03:32·H::-06 -<S a ~5.{t~j 

!;~=============!=============!=============!=============!=========~=== 

SUMÁRIO 

!===============!=============!============= =============!============= 
! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO DIFERENÇA I DIFERENÇA-% 
!===============!=======~=====!============= =============!========~~=== 
!M~dia ! 1.05216E-()4 ! 8.48854E-S~ -2.03307[-05! -20.525 
!RMQ ! 1.07745[-04 ! 8.87827[-05 
!Desvio Padr~o ! 2.38772[-05 ! 2.67701[-05 
!~==============!=============!====~======== =====~=======I============= 



.245. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPLJl 

X·101H(·-tt 

0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 
! ::::~~::===="=::::= ! ~"'===::::::;::::==:::: ! ::::=:=:::::;:;:..~:::::::::= ! ===::::;-...::::=:::::::: ! ====::::::::;::;:::;::::::: ! =:::;o-::::;:::::::::::::",::::! 

'1970 !! ! B A! ! 

'1975 

'1980 

'1985 

I B A 
! 
!O 

- - B -

B 
B 

B 

! 
A ! 
- - - -S! - -A- -

! I 

=======::::= ========= =::::=======!=::::====::::==!=========!====~=====! 

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 
X'1 (J.)(:)o;-/.: 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 
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SIMULAÇAo (MQa) - PRSUR 

!===============!=============!=============!==~==========!===~========= 
SUBsíDIO S/SUBsíDIO DIFERENÇA! DIFERE~ÇA-% 

!===============!=======~=====!=============!=============!=======~===== 
! '1 970 ! O . () 7 9 ! O • 068 - O • O 'i 'i! - 'i J • 7 (?3 

1971 ! 0.084 0.072 -0.012 ! -14.237 
'i 972 O • O El8 O • 076 - O r O 'i 3 _ .. 'i /., • 2:3 7 
'1973 (1.072 0.06;2 ! -0.0'1 -·11't. 237 
1974 0.062 0.053 !-8.75792[-03 -14.237 
1975 0.064 0.055 !-9.16309[-03 -14.237 
1976 0.056 0.048 !-7.93052[-03 -14.237 
1977 0.128 0.106 -0.023 -17.628 
1978 0.111 0.09 -0.02 -18.301 
'1 979 O • 'i O 4 O • 088 -- O • 0"1 6 .-. 'I 5 . O O <.i' ' 

1980 0.068 0.068 1.36614[-04 0.2 
1981 0.067 0.07 2.22486[-03 3.306 
1982 0.076 0.077 ! 7.66695[-04 I 1.01 
'1983 O • 'i O • 098 !"-·1. 9 5 ,(138 E - () 3 - '1 • 9 ti '1 ' 
1984 0.131 0.126 !-5.04607[-03 -3.8A6 
1985 0.118 0.124 ! 5.44870[-03 4.603 
'19B6 0'.068 0.077 ! fL459't~)E-O:~ '1~>..36 
'i 987 O . () 7 6 O • 08::l ! 7. '1 7 l> B 2 E - O 3 9 . 4 D 9 ~ 

!==========~==== ============= =============!============= ===========~=i 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!==~==========!====~==~===== 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFEREKÇA ! DIFEREXÇA-% 
1===============1=============1=============1=============I=======~;===== i Média i {).086 ! o.oe !-6.2óf~41E-03! -,6.9';8 
! RMQ ! 0.089! 0.083! ().O·1'1 '1'~.9~5 
! Desvio Padrão ! 0.023 ! 0.022 ! 9.055'.:3[-0:3 ! '1 li. O~H 
!===~--~~=~=====I==~==========I===========~=I=============!============= 
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SIMULAÇÃO (.lliC:.2) - PRSUR 

! ! SUBSÍDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA 
!===============!=============!============= =========~=== 

1970 0.079 0.068 -0.011 
1971 0.084 0.072 ~O.012 

'197~~ 0.088 
'1973 O. ()7;.~ 
'1974 0.062 
'1975 O .06'; 
'í976 0.056 
'1977 O. '128 
'1978 o. '1"1'1 
'1979 O.·IOft 

'19BO 0.068 
'198'1 0.067 
'1982 0.076 
'1983 O. '1 
'1984 O. '13'1 
'1985 O. '1'18 
1986 0.068 
'1987 0.076 

! -

0.076 -0.013 
0.062 -0.01 
0.053 -8.75792[-03 
0.055 -9.16309E-03 
o.o/ta 
0.'106 
0.09 
O.08B 
0.068 
0.07 
0.077 
0.09B 
O. '126 
O. ·12.(t 
0.077 
0.083 

--7. 93CJ!'.'i2E···03 
-0.023 
-().02 
-0.0'16 

'1 .366'1 ftE'- 04 
2. ~22ÁtG6E·-O:3 
7 .6669~::;E·-Oft 

! ·,,'1 .95438E-03 
! _.~j. 0't607E-03 

~.'i. ·'4ü7CJE-03 
! 8. 't59ft~.'iE-·O:3 
! 7,,'1 7 Ó 8 2 E •. 0:3 

-'1 ~~. 793 
-"14.2:37 
-'1 It. ;2:37 
·--14.2:37 
-'14 • ~~:3? 
--'1 i'l. ;U7 
-·1 l t. ;'~~37 

-'17. é?8 
-'18. :3U'j 
'-"15.00'7' 

0.2 
3.3D('S 
"1 • ()'1 

---1 • '}ó1 
-3.8'!/) 

./~. 603 
'1 ~~ • 36 

9.409 
=======~=======!=============!=============!=============!=====~==~==== 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!=============; 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
!===============!=============!=============!=============!=====~=::===== 
! Hédia (3.086 0.08 !-·-6.26B<í·lE···0:3 ··ó.9't8 
! RMQ 0.D8'? 0.083 0.0'1"1 ·1·1.9~5 

! Desvio Padrão ! o. Cl23 0.0;22 ! <J. eS:.J4:31:.-0:3 ! '1 G. 00"; 
I==~============I==~=~========I=============I==========~==I======~~===== 
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SIMULAÇÃO (~Q-2) - PRSUR 

0.040 0.060 0.080 o. ·100 (J. ··120 () • ·1 "tO 
!=========== ====~=====~!===========!===========!===========! 

·1970 I B A ! ! ! 

B 
·1975 - - - -B-

a A 

·1980 

·1985 

B A 
B A 

B A 
A 

-A- - - -

.. - -2-
A B 

A 

2 

B 
A B 

B 
a 

B A 

A 

BA 
! B A 

- - - - -A! B - - - -

!===========!===========!===========!===========!=========== 
0.040 0.060 0.080 () • ·100 (1. ·120 (] • ·1 'tO 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 
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SIMULACAo (MQO) - QPLJ 

!===============!=============!=============!============= 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA 
!===============!=============!=============!============= 

1970 102.917 95.157 -7.76 
1971 93.726 75.096 -18.63 
1972 -26.997 -1-15.203 813. ~~07 
1973 -34.833 -1-10.6:34 75.80-1 
-197 't -13:3.3ó6 I 92.2-1"1 -4-1 • -156 
-1975 -12~5 • 't 313 78.306 -47. -13:3 
-1976 -140. 't~52 El7.496 -52.956 
-1977 -160. -1 :34 -1 DO • -197 -59.9:17 
-1978 200.8'tB -1 ;29.797 - 7 -i • () ::5 '1 
-197<? 2-17. :39B . -14D. :-34<, -77.0·'t9 
-1980 ~~2-1 • O~_:j9 --147 .39't -73.66:'5 
-i 9 {li 2-18. B5-1 -1 ~'52. 69-1 -6é). -16 
-198~~ 2:35. 'd 5 ·17~~. 678 i -6-1 .737 
-19B3 242. -155 -18:3 • 7 't --58.4-15 
-198't 250. 0~:26 -19:3.798 -~)6. ~~~~7 

-1985 277.3Cl7 ~~~~4. -126 -- 5:3. -1 fj-1 
-1986 264. -H B 2-18.077 -46.04-1 
-1987 298'. -i ~~3 25:7 .32;2 -40.802 ! -

:::::;: =;:;:::~;=; :;.,;;.; •. =- - _.0- _ .• 

=;;;;~:~::,~~~~~=-
-7.54 

-"1'/.877 

-3'1 • "Í·85 
-30.859 
--37 • ~)7 li 
-:3~:.r .l()/t 

- 2 tS • ~.~ ~~~ i.~j 
-2':."1 ~~3 
.... ;~~~? ./~89 

'1 -., I ...-, ,'i .... I" ""f .. ).::: 

--13. ófJ6 
===============!=============!============= =============!============= 

SUMÁRIO 

!===============!============= =============!=============!============= 
SUBsíDIO S/SUBsíDIO! DIFERENÇA ! DIFEREKÇA-% 

!===============!=========~=== =============!=============!=====~~=~~=== 
! Média ! ·189.~~B7 -139.6:3~5 -',9.6;::;2 ····26.B::i6 
! RMQ 2()O.O:i~5 1~50 • .ItB5 52.9/t ~W.;;'~::l 
! Desvio Padrão I 66.56'1 t:;7 • 729 -1 B. 90'1 ! 8.95". 
I========~-~====I============= =============I=============!=============' 



·250. 

!===============!=============!=============!==========---!----~~=~=====. 

! ! SUBsíDIO ! S/ SUBsíDIO! DIFERENÇA! DIFERSNÇA-~; I 
!===============!=============!=============!=============!=======~=====' 

1970 102.959 95.299 -7.66 -7.44 
1971 96.114 77.16 -18.953 -19.72 
'1 <172 '1"14.86 87. ;:5f3B '-~~7 • 272 I -;':3.7 't.\"t 
'1973 '1 '1 () • 60 ;_~ ! 7~:i.549 "-35.053 -3'1 .6(7'3 
-1974 '132.6;2'1 r 9'1 .43'1 -'.-1 • '19 -3'1 ,0;')<; , 

'197~5 '124.6"18 77.59 -47.028 ·-~37 .737 
'197~J 'i ~38. ;26'1 8;'5.4 f t9 -'5208'1'1 - ~j f} • '1 f.i ~:' 
'1977 '158.393 98.69'1 -59.702 -<37. b92 
'1978 20-1 .6:3'1 '13() • '156 -7'1 .475 -"35.4't9 
-1979 2'18. ~5:3 -1';'1 .22 -77.3'1 -35. :3?'7 
'111'80 22'" .:3 'l f t7 • 5:38 -73.762 .- 3 ~3 • 3 ::~ '1 
-198'1 ~!'1 8 • '189 '152.6'1 -65.;'58 -:30 u O~:j6 

-1982 23't.2!5"'t '173. '1-19 -'6'1 • '134 -26.097 
'1983 24'1 .608 '1 ~n. 6~56 -57.952 · .. ·23.98,S i 

'1984 250 • -'ttllt ·'19't. !5~M -55.958 -2~~.~31t 

'1985 278.736 2:2::5.637 -53.099 - '1 <j' • ()~) 

-1986 264.2'1'1 ~~'18 • 7'13 -".5.498, ! -- '17 . 2 t~ 
'1987 298.3;2 ;'~~'j8. '1 :58 -';O. '162 ! -'1 3 • -'t (~ ~3 

~==============I========~====I=============I=============1=============1 •• • • • l 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!=========~===! 
! ! SUBsíDIO ! S/SUBsíDIO ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% I 

!===============!=============!=============!=============!=============! 
! Média ! '189.205 '1:3<.1.672 ! -.(t(t.~533 .... 2~').86·? I 

! RMQ 200.009 ! 150.685! 52.815 ! 28.284 ! 
! Desvio Padrão 66.726 ! 58.19 18.857 I 9.088 ! 
I===============!=============!============='=============I===========~=I 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - QPLJ 

50. '100 • '150. 200. 250. 300. 
!===========!===========!===========!===========!=========~=! 

'1970 B! A !! 
B A! 

B A 
B A 

B A 
'1975 -8-- -- A 

B A 
B A 

B A 
B 

'1980 - - - - - - - - - -8 

8 
B 

'1985 

!=========~~!===========!=========== 
50. '100. '150. 200. 

A - Subsídio 

B - Sem Subsídio 

A 
A 

---B---
B 

A 

A 
B 

_.{~- .. -

===========!=========~=! 
250. 300. 
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de oferta dos E.U.A., o que era de se esperar. Esta maior 0-

ferta de suco por parte dos E.U.A., pressionou o preço inter-

nacional do suco para baixo nos anos de geada, fazendo com 

que para o período analisado em médio, o PISUR caia. Este me-

nor preço estimula o consumo nos E.U.A. (DASU) e na C.E.E. 

(DESU). Dentro do Brasil, esta hipótese de nao geada ao de-

primir as cotações do preço internacional do suco, pouco afe-

tou o setor cítrico. A produção brasileira de laranjas prati-

camente nao varia, 
, 

apresent?lndo uma pequena queda no per 10-

do. Esta redução do QPLJ origina-se da também pequena queda 

da demanda de laranja pela indústria nos anos de geada, le-

vando à demanda de laranja a se deslocar ligeiramente para a 

esquerda, fazendo com que a queda da produção fosse acompa-

nhada de queda no preço permanente da laranja. Essa pequena 

queda na DILI se reflete naturalmente na produção de suco, 

que apresenta variação desprezível. O único resultado que fo-

ge um pouco ao que se esperava, foi a constatação de que se 

nao houvesse geadas a capaci?ade de esmagamento do setor te-

ria se expandido ligeiramente, ao invés de' se contrair como 

era o esperado. Essa discreta expansao na estrutura indus-
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trial brasileira pode ser explicada pelo efeito da variável 

preço permanente da laranja, que com a sua pequena queda te-

ria estimulado um pouco a expansao industrial. 

Logo, se nao tivessem ocorrido as adversidades cli-

máticas na F16rida, a produç~o americana teria sido maior no 

período, enquanto que a produç~o brasileira de laranjas, dG 

suco e a estrutura industrial do setor cítrico teria pratica-

mente o mesmo perfil dos dados hist6ricos efetivamente obser-

vados. 

Sendo assim, pode-se concluir que as geadas ocorri-

das na F16rida nos anos 70 e 80, ao elevarem o preço interna-

cional do suco de laranja, contrariamente ao que sempre se 

advogou, pouco contribuíram para a estruturação e crescimento 

da agroindústria da laranja no Brasil. 

Destes resultados empíricos chega-se ~ conclus~o de 

que entre os subsídios e as geadas, foram os primeiros que 

mais contribuíram para o desenvolvimento da agroindústria cí-

trica brasileira. 
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SIMULAÇÃO (MQO) - CAES 

!============~==!============= =============!======~======!=========~~~~ 
! ! GEADA S/GEADA! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-%' 
===============!============= =====~=======!=============!============= 

-1970 
-197-1 
-197~~ 

-1973 
-1974 
-1975 
-1976 
-1977 
-1978 
-1979 
-1980 
-198-1 
-1982 
-1983 
-1984 
-1985 
-1986 

! -1987 
!=============== 

SUMÁRIO 

~'S567 • Cl6 
2~3265 .4 
~{8::l36 .8 
,t9400.9 
5~)7()6. ~:i 

r5956. (~ 
8:399'1 .9 

'1066'18. 
'13?O-1 ~5. 
-172786. 
'190847. 
20~2/yJ2 • 
208256. 
22-1902. 
240822. 

~5567 • 06 
~!6':t!5~~ • 6 
288-1-1 • ;:~ 
',98';6. -i 
56-1 ~~'t. 4 
76:H8. ;7 
843~j9. 9 

'1 "1()-1 :')-1 • 
'1 :37.8'1 :i • 
-17353~5 • 
'1 9'1 ~:j~j'1 • 

206:3'19. 
2'i ~2~537 • 
226670. 
24~:;8(t;2 • 

o. 
3-187 • ;..~~~ 

't74.43 
445. 2~~3 
4-17.805 
:39~{. 06;2 
367.9:37 

353;.~. 5 
79iL ~:; 
749.3-12 
70:3. '187 

:3847.06 
4280.87 
4~)87 • 9't 
5070. 

o. 
-13.699 

-1.67/t 
() • '10-1 
OJ5 
0.5'16 

O.5U3 
O.4::1 f t 

O.3t.,8 
-1.9 
2.0~16 
~~.-1·-12 

20'H15 , 
263368. 268796. 5428.5 2.061 
285634. 288211. 2577.69 0.902 
300059. ! 302478. ! 2418.94! 0.806 

=============!=============!=============!============= 

!=============== =============!=============!=============!============= 
GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERE~ÇA-% 

,=============== =============!=============!=====~-~=====!============= 
! Média '147338.'1 't95~25. 2'1 B7 • 7~~ -, • 9Z~3 
! RMQ -17't608. ·1770(3~5. 2867.:34 3.5..:'t6 
! Desvio Padr~o 96414.9! 97625. 1907.23 3.066 
I=======~------- -=~=~=~~----~I=============I====----~====I========~==== 



.255. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - CAES 

I ::": = ::::"" =:= o::::: = =:::: :::::::::: ===::::======~==!=======~====::::!::::============!============:::: 
GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% _ .... - . __ .. - . __ . __ . _ ..... _._.-_ .... - ._. __ - _. __ - _00 ._._._ =============!====::::========!=============!============:::: 

'1970 
'197"1 
'1972 
'1973 
'197't 
'1975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1903 
'19134 
'1985 
'1986 

5it/t;~ .46! 5"t4;'~. 46! O q! CJ. 
2'1666.6 
28'1 (.~l; .8 
49077. 

7~5BB7 • 6 
{3'-6:38.9 

'10/397. 
'i ~366:37 • 
'17 ;,~'166 • 
'1907"16. 
2028B2. 
2ClB9 'i!5. 

26~:'75'1 • 
;285763. 

! 

~~~5't~)~3 • 
287:,U.7 
4960!:). !5 
56'1 ;"'~2. 2 
7 (S:35:3 • 6 
8 !,:j(J7 1.) • 6 

'I '1 '1 :'5 <;> ft • 
'137~;86 • 
'1730~57 • 
'19'1 ~5~n. 
2074~,'j4 • 
2 '1 .<, (j (J ~~ • 

227.9 f,3 • 
2',6(1"'1 B. 
26'Y;,?O;2. 
28GB:.?? 

:3786. 't3 
56~!. 895 
528.5 /17 
496.:309 
4(S6. (J6~! 
4"\-/ "1C'" ,w, .. o t,;.."J 

4'197.3"1 
<"148.75 
890.875 
8:36. 56;,~ 

457"1.94 
5086.87 
5570.4i't 
60;24.5 
6450.87 
:306',.8'1 

'17.476 
'I .999 
'I .077 
0.8'.72 
D.6'14 

().69 /; 
0.5'17 
() .. ·t ~3 <t 
~!. 25:3 
~~ . 4:3~:j 
;~~.503 

2.50'1 
~~ • 4~5~5 
"1.073 

30;,~9CJ9 • 2B77 .8'1 '1987 ! ~30110:32. O. 9~59 
!===============!============= =============!============= ===========~= 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!============= 
! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA 
!===============!======~======!=============!======~--==== 
M~dia 147279. 149879.! 2599.92 

! RMQ 174633. 177578. 3407.44 
! Desvio Padrão 96557.3 97998.2 2266.36 
!===============!============='============='============= 

;:.::::;;::.;;."!:::.:= ;::: :::::: !.':::::.;: 

DIFERE;.IÇA-% 

;2.3;'5'1 
't.4/'j 
:3 • !.f '1/; 

:::: :: ~:!! == == :;:: :'..: :::.: ;;:: ::-.; ::: :-.:: == 



.256. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - CAES 

X1D-)!;x::l 
O 50. 100. 150. 200. 250. 300 350. 

=======!=====:==!=======!=======!===~===!======= =======! 
·1970~? ! ! ! ! 

·1975 --

·1980 -

·198~5 

AS ~ 

2 
2 
!2 

- - ! - 2 
! 

- _. - -

- .. - -
2 

!AS 

.- - -

-

2 

-
'") 
t:.. 

-2 - -- -
AEl 
!AS 

'") r... 

AS 
AB --

2 
r) 
t:.. 

!=======!=======!=======!=======!===:===,=======!=======! 
O. 50. ·100. ·150. 20(). 250. ~300. 350. 

X·10·lH<l 

A - Geada 

B - Sem Geada 



.257. 

SIMULAÇÃO (MQO) - DASU 

!===============!============= 
! GEADA 

=::::::::: = =:= :=~::: =:::: ===:::; 
-1(770 
-197-1 
-1972 
-1973 
-197 't 
-1975 
-1976 
-1'777 
-1978 

:=== :=:::::;:;; ~::::.::.:::: :::=::: ::::: 

603.725 
646.86:3 
7-10. D4 /t 
806.862 
8-1'1 .8 /t7 
846.992 
889. 66;;~ 
872. -46 
759.29-1 

S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
=============!=============!======~===~~~ 

603.725 O. O. 
35. ,(t·43 5. ~'179 
-16.749 1"" r'C-f"; 

C- fi ~"J 7 

7 • 4,(t:3 O. 9~~3 
3.02'1 0.372 
0.999 O. "1"18 
O ~ 'Ut4 O. D1 <:, 

35.278 4.04'<t 
'16.~)·19 2. '17é 

-1979 
-1980 
'198-1 

772 • Át~5 ! 
889.02 !_ 
95'1 .9B2 ! 

6H~~. :306 
7~~6. 79'; 
8-1,(t .305 
B·14.868 
847.99'1 
8B9.806 
907.739 
775.8-1 
779.695 
89'1 .904 
980.35 

7 • 2,(t't 0.938 
~~. 884 0.:124 

36.367 3. B~~ 
1982 931.622 983.936 52.3-14 5.6'1 ::' 
1983 1075.63 1135.11 59.489 f::" C"'l.-f \,) • .... J.w , 

1984 1027.85 1090.32 62.47't b.07G 
1985 1075.62 1139.14 6~~ li 525 5 .. 9CJl'! 
1986 1234.85 1263.15 2f3" :-3 ~? ;.{'9~~ 

! 1987 1169.75 1181.21! 11.455 ! 0.979 
!=============== =============!=============!=============!============~ 

SUMÁRIO 

!===============!============= =============!=============!~:====~=~==== 
GEADA 

!===============!============= 
S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFEREKÇA-% 

=============!=============!============= 
! Média 893. 'i :~8 917.563 24.425 2.609 
! RMQ 908. !36:3 935.003 33.04 3.443 
! Desvio Padrão ·173. ~:~'1 184.954 22.895 2.312 
1==========-----1=:=========== =============I=============I=====~======= 



·258. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DASU 

===============!==~========== =============!=============!======~==~~~~ 

GEADA S/GEADA DIFERENÇA DIFERENÇA-~ 
===== == =:=== == = = ::::::::: ========~==== =============!=============!==========~== 

-1970 604.723 604.723 ! O. o. 
-197-1 
-1972 
-1973 
-1974 
-1975 
-1976 
-1977 
-1978 
-1979 
-1980 
-198-1 

6 0::-'-, "O ....11': ... "1'.ct , 

7-1-1 .56;2 
806.26'; 
8-17.207 
848. ';86 
888.4 
872.769 
778.909 
790.693 
895.307 
955.465 

1982 935.577 
1983 1059.94 
1984 1028.72 
1985 1074.45 
1986 1218.83 

68.1t .452 
7;2<1. ~j~);.~ 
8-14. ;1.1t 2 
8;_W. 5-1 ~t 
8 1t9.6.1t 

888.63-1 
904.659 
796.702 
798.494 
898.49.1t 
988.562 
98~j. 79"j 

-1 -1'17 .82 
'i OG(l'. 85 
'1'1 :~6 • 78 
'12 ft'1.46 

3;2.003 ·t • 9(J~i 
-17.9'1'-1 ;:? • ~5 ;:2 (1 

7.978 0.9(39 
3. :30B (). 4(J~5 
-1 • -i ~'i5 I] • -1 ::5t) 
O • ;2 :3-1 O.O;_Uj 

:3-1 .89-1 3 .. 654 
-17.793 ~: .. ;.~ i3 /; 
7. ElO '1 0.987 
3. '187 (J • :3 ~;.; /) 

:3:3.0()6 ~3. jt6l~ 

~:iO. 2'14 c- ~"".' .~, 

.j .. ..j ('.)/ 

57.886 5.46'1 
6'1 " '13,3 ~5 • ci 1.1 ~:~ 

6;2. 3~H ~; • i3 () '1 
30.629 ~~ • 5 -1 ~~ 

1987 1172.58 1185.17 I 12.592 1.074 
'===============!============= =============!=============!============= 

SUMÁRIO 

1===============!=============!=============I=============!============= 
! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFEREI\ÇA-% 
!===============!========~====!=============!=============I=====~=~===== 
M~dia 895.127 919.084 ! 23.957 2.55 

! RMQ 909.97 935.6'1'1 ! 32.07:3 ! :;i.J;~ 

! Desvio Padrão! -168. '.23 ! '1130. -144 ! ~~'-I • (.7'·.:3 ! 2. '187 
!===============I=============I=============I=============1============= 



.259. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DASU 

600. 700 BOO. 90lJ. ·1000. ·1·100. 1200 .. ·1 :300 • 
!======= =======!==~====!=======!::======!=======!=======!=~==~==! 

·1970 2 !!!!! ! 
A B !! ! 

AS ! 

=======!=~=====!=======!=======!===~===! ------- ------- -------------- ------- -------
600. 700. 800. 900. ·1000. ·1·100. ·1 ~WO. ·1300. ·1 ";00. 

A - Geada 

B - Sem Geada 



.260. 

SIMULAÇÃO (MQO) - DESU 

!===============!=============!=============!=============!==========~==! 

! ! GEADA! S/GEADA! .DIFERENÇA! DIFERE~ÇA-%! 
I===============!=============!=========~===!=============!=============! 

1970 87.307 87.307 O. O. 
1971 112.121 112.121 O. O. 
-1972 '1 :3'1 .499 '148. 5~~6 -17.027 'L~. 9 i t8 
'1 <l73 ~~'1 4 • ~~07 2;U).06't -1'1.057 c;· C'" ''1 c;:-

.J '" ,J,:"J 

'1974 2B3.2 l t2 29'1 .534 8.292 2.928 
'1975 :326.89'1 3:3~2. 75 5.859 '1 "792 
'1976 37!3.65:3 :~79. 83 4» -177 ·1 • -1 ·'12 
'1977 428.029 43 '1 .03:3 :~. 005 0.702 
'1978 468.79', 't88.002 '19.208 't.097 
'1979 455.952 469.4'1"1 -13.',59 2.952 
-1980 't77.71.> 4[:37.242 9. ',82 '1 .9fl5 I 

'198'1 500.9'15 507.67 6.755 'i • :34 9 
'1982 ~'504 • 23~5 ~52('j" '124 2-1 .889 4.34-1 
-1983 483. ',24 5·15.8.(t5 32. "t2"1 6.707 
-1984 52:3. 4'13 5é3.í9a 39.78 7.6 
'1985 488.092 5:~3. 07'1 44.978 9.215 
-19B6 570. -186 6'lB.B69 48.684 8.538 
-1987 749.338 783.66-1 34.323 I 4.Sa! 

!===============!=============!============= ============~!=============! 

SUNÁRIO 

!=============== =============!=============!======~======!==~=--~======1 
GEADA ! S/GEADA DIFERENÇA ! DIFEREXÇA-%! 

=============== =============!=============!=============!=============! 
Média 
RMQ 
Desvio Padrão - .. -- ..... _.-. __ . __ .. -'--'- .. -_ .... - .... - _._.- _ .. ", .. _ .... _-.-

398.947 ! 
't33.869 ! 

'.'16.79'1 
4~5It. 247 ! 

'17. B44 
~?3 • .:,87 ! 

It • 2 lrJ 

~.;.'t95 I 

'1 75 • 4.84 ! -1 {35 • 862 ! '1 5 • 7 '1 5 ! 3 • ~5 9 2 ! 
::===::;':':::::::=:==".:: I =======:::::=====! ===:::==:=:::===== I =====::=:::::"::::===! 



·261. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) DESU 

!===============!==~==========!=============!=============!============= 

! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
!===============!==~=====~====!=============!=============!============= 

'1970 B7 • ~3()7 87.307 O. Ü. 
'197'1 'i 'i 'i • 7 ~3 7 '1'1'1.737 O. O. 
'1972 '132.993 'i 't8. 979 '15.987 '1 ;.;~ • O ~~'1 
'1973 ~~'1 I, • ~'."l 7 ;2~~7 • O~:;~5 '12.1338 ~j. 99:3 
'197't 202.0:;69 ~29~2. D6::5 9.096 3.2'14 
'1975 329.9't7 a3b • .It 69 <1. ~j22 ·1 ""' '7""1 •• 1/ I 

'1976 378. 6~55 :3B~3. 355 4.7 '1 • ~~ "t'1 
'1977 4 ~3(J • ~.'iOB 433.9'17 3.409 ()"l9:2 
'1978 ',7'1 • 'i 0:3 't89.58 H1. .It 77 :~.9~~~~ 

'1979 .It 64 • '198 478.873 'l.1t • ó7 4 I :3 • 'i 6'1 
'1980 484. n:;6 495.22 'i (). 't65 2. '1 :::,9 
'198'1 5D3 n 58'1 5'1'1 • '13ó 7.555 "1. !5 
'1982 50~3" 90<; 5~27 .38;2 2'l.1t78 I. r) l, (":. 

t r,':'.':'j ~.J 

'1983 ./t85.:342 5'18. '19'1 32.85 6.761:1 
'1984 5'17 • 6~~'1 558.53'1 ./tO • 9 ? • 90'1 
'1985 407 • ~268 5:'3:3.942 46.674 9.57? 
'i <J86 568. ()'1? 6'18.85't ~j(L 0:37 c' ~-, I::' 

Q" 7,.) 

'1987 74'1 • ~S~W 77{l./t :37.872 5. '1 07 
!===============!=============!=============!=============!======~====== 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!====~======== 
! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! D:rFERE~ÇA-% 
!=======~=======!=============!=============!=============!====~~==:===== 
! Média ! :399.869! ./t'lB.'.'t3 '18.~:i7·t I 4.36:3 
! RMQ 434.403 ! 455.66 24.396 ! 5.544 
! Desvio Padr~o 174.65b ! 185.592 16.275 ! 3.52 
I===============I==========~==I=============I=============I=======~===== 



.262. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DESU 

'1970 

'197 ~:; 

'19BO 

'1985 

o. '100. 200. 300 
!=======!=======!======= 

2! 
!2 
! AB 
! ! AB 
!. 2 

400 
:::: ::::::::= ::::=::: 

500. 600. 700. 800. 
=======!=======.!=======!======~! 

AB 
AB 

AB 
-AS -, - -

AS 
A B 

A!B 
!A B 

-A! -8- -
A 

! I 

B 
1"1 B , 

!======= =======!=======!=======!=====~=!=======!=======!=====~=! 
o. '100. 20(). 300. 400. 500. 600. 700. EJOD. 

A - Geada 

B - Sem Geada 



! ="" = ::::=:: ::~.:=:: ="'" ::::: = 
! 
! ==:= ::::= ::::::::==:: ,:::::== 

'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'1984 
'1985 

.263. 

SI~ULAÇÃO (MQO) - DILA 

=============!=============!~=~==========!=============:: 
I I 1 

=:=="':!::9=~!;P=~::=:;=~: ! ":::::::~l9~l\P.~=:=::: ! ::::::RJI~~~RJS.~== ! =21r~:~:f~~:r,:;J::~ 
123.671 123.671 O. O. 
110.875 123.341 '12.465 '1 '1 .2 Lt3 
'130.3'19 '1 ~:7 • B7~:j 7.556 5.79G 
'13:3.35-. ·137.575 4. ;~2'1 :3. '166 
'156.704 ,'159 n 09~~ 2.388 '1 • ~)~~ 4 
'1 !'56. '162 '157. !:533 '1 .371 0.8/13 
'150.'t07 '15'1 .203 0.797 () • ~,:j:3 
'1"19.477 "1 :32.40<) '12.932 '10 n 8~:)it 

166.474 '17't. 303 7.829 't.70:3 
'18:3. ~)98 "187.976 'Ia 378 2.~~(35 

'i !5{3. 9'16 '16'1 .389 2.47:3 I -i i..-'==" ( 
• do..) Li 

'128.9', "i '.~~. 8'18 -13. B78 '10.763 
'1 ;2'1 .897 '1 't;,L 73 20.8:33 '17.09 
65. 't97 90. ;:2D3 24.707 37.722 
84. '1 02 '1'10.992 ;~6. 89 3'1 .973 
95'. '192 '12:3. 33'1 ;W. '138 29. ~_í"_~9 

1986 75.127 91.522 16.395 21.822 
1987 112.265 121.524 9.259 8.248 

!=~====:::======== ===:::::::========!==========::===!=============!=====::==::==::== 

SUMÁRIO 

!===============!============= ======::======!=============!============= 
! ! GEADA S/GEADA! DIFERENÇA ! DIFERE~ÇA-% 
!=======~=======!=~=========== ::============!=============!=======~~==== 
! Média '126.276 '1~~7 ,-19't '10.9'17 -1-1.0'7'9 
! RMQ '1:30.'176 '139.505 '14.14 -15.972 
! Desvio Padrão ! ~32. 54;2 26. (];~ 9.246 -1-1 .8-1 '? 

1===============1============= =============!=============I~===========~ 



·264. 

SIMULAÇAo (MQ-2) - DILA 

!=~=============!=============!=============!=====~=======!~;;~==~===~== 
GEADA S/GEADA DIFERENÇA ! DIFEREXÇA-% 

!====:==========!========~====!=============!=~===========!============= 
! '1 97 O ! -i ;:! 3 • B t. 7 ! '1 2 3 • 8 6 7 ! O • O • 

1971 110.034 122.48 12.446 11.311 
1972 131.31 138.867 
-1973 -13:3.2<"\6 
-197 J't -158.52 
'1975 -1 ~57 • (1'1 Ü 
-1976 ·1~:;2. 68b 
'1977 '1;2-1.6'1'1 
'1978 -170.88 
'1979 -188.76 
-1930 -16-1 .783 
-19B-1 -130.93 
'1982 -124. '193 
1983 62.777 

'1:37.77 tS 
'16'1 • '1;2 

-15:3.. 589 
-134.5<,8 
-178.757 
-193.476 
-164.4H7 

. -1/~<"1. 9 1,9 
-1·,5. -1-16 

87 "B it't 
1984 82.573 110.008 
1985 93.506 122.322 

7.558 5. 7~:jó 
4.53 :3 " II 
2 .. 6 '1 • 6 f t 

-1 • 5~~3 O.96"t 
0.903 0.59-1 

-12.98;) -10.677 
7.B78 ., .6-1 
4.7'16 :~ .498 
2.703 -1 .67'-i 

-14. 0'1 i1 -10.707 
~:O. 9;;!3 -16.8',7 
~Z5. 067 39.9:3'1 
27.4:36 :33.226 
2B.8-1ó 30" 8-17 

1986 70.837 88.022 17.184 24.259 
1987 110.9~2 ! 121.052 10.11 9.1)3 

!===============!=============!=============!============~!===========~= 

SUMÁRIO 

1===============1=============1=============1=============f============~1 ! i GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA - DIFEREí.':ÇA-% I 
!===============!=============!=============!=============!=======~===== 
! Hédia ! -1 ~27 .02-1' -i 38. ~~09 ! -1-1. H19 ! -1-1. ~357 
! RMQ ! -1:3-1. 1,48 ! -1 /tO.90B ! -1 1t.426 , -1.:;.7:32 
! Desvio Padrão 34.809 ! 28.2',"1 ! 9.37 '1;;': .',5 
!===============!=============I============~I=============!========~==== 



60 

'1970 

60. 

80 
._.-_._ ..... _.-----_._ ..... 

-----._--_._----
80 • 

• ll,. - Geada 

.265. 

SIMULAÇ~O (MQ-2) - DrLA 

'140. '160. '180. 200. 
=======!=======1=======!=======!=======1=======1=======, 

! ! 2 ! ! ! ! ! 
A ! B !! ! 

f!jB 

-AB - - .-

A B 
! AI3 

- - - J l-i8 -- - - ! 
B 
B 

=======!=======!=======!=======!=======!=======!=======, 
'100. '120. '140. '160. '180. ;200 • :::al. 

B - Sem Geada 



.266. 

SIMULAÇÃO (MQO) - DI1,I 

!===============!=============!=============!============= ============= 
! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA DIFERE~ÇA-% 
=========~=====!=============!=============I============= ============= 

'1970 ! --18.9-17 -18.9'17 O. O. 
'197'1 2-1 .726 -;22. 8<?? -16.75'1 -4.975 
-1972 34.20~~ I 0.896 :34.5'1 0.306 
1973 47.634 0.604 47 • <i~22 0.2B7 
1974 45.366 0.595 ',5.636, 0.27 
-1975 
'1976 
'1977 
'1978 
-1 <;79 
-1980 
-198'1 

67 • 45~: 
87. '-13't 

-i ;.~~~ .8't8 
129.39B 
'1,t2. O~59 
'143.85-1 

1982 152.415 
1983 162.155 
1984 183.026 
1985 210.307 
1986 162.118 
1987 ! 184.123 

!===============!============= 

SUMÁRIO 

~.'i() • 69~! 

67.69 
8;2.~3S;2 

'12:L :36"t 
'129.882 
'i ft 2 " !:; -1 3 

,'14-1.202 
'1·;0.146 
-158. '1 Át9 
-17<-;. ;,<66 
~~()6. 779 
'163.782 
'18~,:j. 6B5 

O .. 2:5~3 
0 .. 238 

-4.752 
0.5'16 
O.48't 
() fi .(t ~3 J; 

-,~. 549 
-"t.269 
--' •• 006 
-3.7~59 

-:3 li 528 
'1 "66't 
-1 • !,:j6 2 

o. 3~j2 
_. ~5 • f, ~S .. :~ 

0.4;2 
0.37.1, 
0.3:: 

-:3. '1'1? 
"-2.8U'i 
,_") ''7' c . • "'1 ~ 

-2.0~54 

--'1 .677 
'1 • O;?? 
O • ü"; 8 

=============!====~=======~!=====~====~== 

===============!============= =============!=============!======~=====:= 
GEADA S/GEADA DIFERENÇA DIFEREXÇA-% 

===============!============= 
Média ! '1 O<i .287 
RMQ 125.108 
Desvio Padrão 62.662 

=============!=============!=====~=~=~:== 
'107.965 
'12~3. 75~3 ! 

62.;238 ! 

_. "i • ::~22 
2.7 't 
~2. 47 t:· c.- l' r.

...J. "PtJ 

======~========I============= =============!=============I====~======== 



.267. 

SUlULAÇÃO (MQ- 2) DILI 

!===============!=============!=============!=============!==========~~= 
GEADA S/GEADA DIFERENÇA! DIFERENÇA-% 

===============!=============!=============!=====~=======!============= 
'1970 '18.959 I '113.959! O. O. 
1971 24.114 
-1972 
'1973 
-197't 
-1975 
'1976 
'1977 
-1978 
-1979 
-1980 
-198'1 

:33.86 
~t7. 602 
4 't. 62'1 
49.6'18 
65.26'1 
85.~W3 

-123.63'1 
-1 ~3() • 53 
'142.3 
'1 '.5.'1 B9 

1982 151.254 
1983 161.608 
1984 183.4B4 
1985 211.737 
-1986 -162. 2'j 'i 

-18.232 
:3/, • ;2 '19 
':t7 .939 
',',.<;:37 
-<'t9.9·15 
65.54 
79.77:3 

'i ~~/t. ~~3 6 
'1 :3-1 .098 
-1-<',2.833 
'139.808 
'1 ~tb. 20'1 
·156.86,t 
'179 • 0~29 
~~07. 5!.:'i;3 
'16't • '165 

-5.882 -;24. ~392 
O. 3~5C) -i • ()ó 

0.3:37 O.?c)i~ 

O. :3'1(.) O.70'? 
0.297 0.599 
0.279 () I '"'. ''', • ~;"::.C.l 

c:" ' I' -'" • o, .. -" f.) • ~j H -1 
0.605 fJ. ·48;;" 
O n 5<S8 0.4'35 
O. ~533 O n =-)7~:5 

-5.38'1 ._.~~ • j"-'Dó. 
-5u05:3 -' 3 .. ::1.t~-1 
-4.7',4 ._~~ .9:3ó 
-4. 't55 _.~~. 4~~8 

-'t. '183 -'i .976 
-i • 9~5't '1 1# ;20:5 

'1987 '1 84 • 32! '1 86 • '1 55 -i • 835 O • 9 (,,';'j 
I 

!=============== =============!=============!=============!========~====! 

~' SUMÁRIO 

!===============!=============!======~======!===~====~====!=~====~===~==! 
GEADA S/GEADA DIFERENÇA DIFEl1ENÇA.-% , 

!===============!=====~==~====!=============!=============!=======~~====I 
! Média ! '10 C}.2()5! '107.636! -.. ··I.~.:i6?! '-~:~.131! 
! RMQ ·1;25.'12! '12:3.5'17! 3.2:t2! ó .. I/9! 

I! Desvio Padr~o ! 62.838 ! 62.343 ! 2.919 ! 5.968 ! 
1'=~~~===~=======!=============I====~========t=============I=========~===I 



·268. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - DILI 

-10. 40. 70. -100. -1 :30 • -160. -190 
!=======!=======!=======I=======!=======!======= ====:===!=======! 

-1970 2 !! ! !! 
B A 

2 

-1975 

-1900 

-198~5 

1 '1 
• 1." .. 

'') 
r... 

2' 
BA 

2 
2 

-2- -
BA 

B A 
BA 

!2 

BA 

! AB 

- --BA 

======= =======!=======!======= =======!======= =======!=====~=I 
10. 40. 70. -10{L -1 :30. -160. --190. ~~;~~(). 2!::;O. 

A - Geada 

B - Sem Geada 



.269. 

SIMULACÃO (MQO) - OASU 

!===========~===!=============!=============!=============!=====~=:~~---
I I I . I - I 

! ===::::=:=:::=:=======! =::::==~.:~~=~~~::::== i ====Sj~_::E:~.P~:::==! ::::::;:::Pl;f,~::;~Ji~~"{\:::= i ::-A)JX~J~:~:~};1\:~= 
1970 534.26 534.26 O. O. 
1971 478.981 532.832 53.851 11.243 
-1972 
-1973 
'1974 
'1<175 
'1976 

56;2.978 
576.088 
676. (16-1 
674.62 
649.756 

59~i. 62 
:i94.325 
687.276 
680.542 
653. -198 

32.643 
-18.237 
--10.3--15 

5.798 
3. -166 
-i .524 
0.878 
0.53 

1977 516.141 572.007 55.866 10.824 
1978 719.169 752.988 33.82 4.703 
1979 793.143 812.056 18.913 2.385 
1980 686.515 697.201 10.685 1.556 
1981 557.02 616.974 59.954 10.763 
1982 526.594 616.592 89.997 17.09 
1983 282.946 389.678 106.733 37.722 
1984 363.322 479.486 116.164 31.973 
1985 411.231 532.788 121.556 29.559 
1986 324.549 395.374 70.825 21.822 
1987 ! 484.984 ! 524.984 40.! 8.248 

===============!=============!=============!=============!============= 

SUMÁRIO 

I===============!=======;=====!=============!==========::::::::: 
GEADA S/GEADA DIFERENÇA 

===============!=============!=============!===~=~---==== 
M~dia ! 545.513 592.675 ! 47.162 
RMQ 562.362 ! 602.659 ! 61.083 
Desvio Padrâo 140.581 112.406 ! 39.943 
===============!=============l-~~:=========I==========::::::::: 

:.-=:-.:: :::= ==:::::::::=::;: ::::::::=:= 

DIFERENÇA-% 
:: ::: :::: ::: ;::; :::: :::: :=: :;:: ;.:.: :.:.:: = = 

·H .099 
-1 ~5. 972 
1 ·1 .8-19 

:;:;::; === :;::..;:::= '=:::. = == = 



.270. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - OASU 

i 
=========~=====I:============I=============I=============,=======~=====Il 

! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ; DIFERENÇA-%; I 
===============!========~====!=============!=============!=============! 

-1970 ! ~:;35. -i ()~i ~j:3~5. -105 O.! O. 
-1 97-1 -1 -1 • 3 -i -i 47~5. 347 529. -1-14 5:3.766 
-1972 5é7. ~~57 599.907 
-1973 575.622 595. -19 
-1974 684.807 696.0<. 
-197~; 6B~2 • 2()~5 680.783 
-1976 659.605 663.50't 
-1977 5~~5. 37 58-1 • 't64 
-1978 738. -199 772. ~~3~~ 
-1979 8-15.44:3 8 ::}~5 • 8-1 7 
-1980 698.904 7-1 () • ::_;8~2 
-198-1 565.6-18 626. -179 
-19B~~ 5:36.5-1 ;'5 626.90;2 
--1983 27-1 • -195 :379.486 
-1984 3~56 .7-1:3 47~5 A ~:~~3~) 

-1985 '.D:3.946 52?3.4:32 
-1986 3()6.0-16 380. ;2~:;3 

! 32.649 
! - -1<7.568 

-1"1 .2:33 
6.578 
3.899 

56.093 
34.032 
20.374 
-1-1 .678 
60.562 
90.387 

-108. ~~9-1 
-1"18.522 
-124.485 

7 1 •• 237 

'"\ , 
-:>."t 

g: ~*~t : I 
-10.677 L 

4.61 !l 
2.fI9f:3 I: 
-i .67-1 

-10.70/' I 

-u). B47 ! 
39.93-1 
3:L ~~;26 1 j 

30.8--17 I' 

24. 2~59 ! l 

-1 98 7 't 7 9 • 27 -1 ~5 2 ~~ • <] it 6 4 3 • 67 5 9 • -i -"I:J ! r 
!===============!=============!=============!=============!=============!' 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=============!===========~=!. 
! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% I 

===============!=============!========-~===!=============!=======~~ __ ==I 
M~dia ! 548.729 ! 597.063! 48.335 11.557 I 

RMQ ~567 • 8~<S ! 608. 7;_:~3 ! 6~~ • 3;2 -16.7:=32 I! 

Desvio Padrâo 150.376 ! 122.002 ! 4D.479 12.45!~ 
==~============!=============!======~======!=============!=~===========!~ 

i 
I 
" i1 
I' 

I; 
p 
L 

l 
r 

I 



.271. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - OASU 

200. 300. 400 ~50iL lOO. 800. 900. 
I=======l======~ =======!===~=~=!=======!=======!=======! 

-1 (170 2! ! ! ! 
A ! B ! 

=======!==~====!~====== ~====~=!=======!=======!=======! 
200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 

A - Geada 

B - Sem Geada 



.272. 

SIMULAÇÃO (MQO) - OISU -

1=============== !============= !=============!========= ====!============= 
GEADA S/GEADA- DIFE-RENÇA ! DTFERENÇA-% 

'126 ,,5~:;;2 '127.685 
'176.246 '177.3-1 
-167.855 '168.853 
186.6~~2 '187 • ~S59 
249.57:3 ! - 2~iO. I t 52 
322. :3(16 :30 /t • 8-1 :~ 
454.538 4~j6.445 

478.773 480. ~j6:3 
52!!).6·17 527.297 
539.6/t9 522.8'18 
563.934 5,(t8. '1 It 

599.973 !,"j85. '151 
677. '195 663.2E15 
778. '136 765.083 
599.8:36 605.994 
68'1 .257 687.0:35 

SUMÁRIO 

!===============!=============!=============!=============!======~====== 
! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA DIFEREI'JÇA-% 
!===============!=============!===========~=!=============!============= 
! M~dia 404.362 399.469 ! -4.893 -1.919 
! RMQ 462.9 -457.886 ! 10.139 ! 5.72 
! Desvio Padr;o 231.849 230.282 ! 9.137 ! 5.545 
I===============I=============I=====~=======I=============!============= 



1 

.273. 

§IMULAÇÃO (MQ-2) - OISU 

!===============!=============!============= 
! GEADA ! S/GEADA 

!=============== =============!============= 
1970 70.147 70.147 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

89.221 
125.283 
176.126 
165.097 
183.587 
241.464 
315.955 
457.434 
482.962 
526.51 
537.2 
559.638 
597.951 
678.891 
783.425 
600.181 
681.985 

67.458 
126.611 
177.373 
166.267 
184.686 

I 242.496 
295.161 
459.672 
485.063 
528.484 
517.291 
540.943 
580.397 
662.408 
767.948 
607.411 
688.773 

DIFERENÇA ! DIFEREKÇA-% 
=============!============= 

O.! o. 
-21.763 -24.392 

1.328 1.06 
1.247 0.708 
1.171 0.709 
1.099 0.599 
1.032 0.428 

-20.794 -6.581 
2.238 0.489 
2.102 0.435 
1.973 0.375 

-19.91 -3.706 
-18.695 -3.341 
-17.554 -2.936 
-16.483 -2"428 
-15.478 -1.976 

7.23 1.205 
6.789 0.995 

!===============!==~====~==== =============!=============!============= 

_SUMÁRIO 

!===============!==========~==!======~======!=============!============= 
, ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFEREXÇA-% 
===============!=============!=~~====~~====!======~~~====!==========~== 
M~dia 404.058 ! 398.254 -5.804 ! -2.131 
RMQ 462.943 ! 457.011 11.995 ! 6.179 
Desvio Padrâo 232.499 ! 230.67! 10.802 ! 5.968 
=====~~========I=============I=============I=============I======~====== 



.274. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - 01SU 

o. '100. ~W() • 300. 500. 600. 700. 8C)() • 

!~====~=!=======!=======!=======!=======!=======!=======!===~===! 
'1970 ! ~~ ! ! ! ! !! ! 

'1975 

'1980 

'1985 

- --

- -

B A! ! ! 

-

-

'") 
I:'. 

-

-

-

-

'") 
I:" 

-2 - - -
~! 

._. - - -

- -' - -

BA 

- - - -

-- - - _ .. 

2 
2 

- - 2 - - - - -
B A 

B A 
B A , ! 

BI~ 

- - - - - - -B-A! 
AB 
! ~! ! 

!=======!======= =======!=======!======= =======!=======!=======! 
O. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 70D. 800. 

A - Geada 

B - Sem Geada 



.275. 

SIMULAÇÃO (MQO) - PISUR 

===============!=============!=============!============= =======~===== 
1 GEADA ! S/GEADA ! -DIFERENÇA 

=============== =============!=============!============= 
·1970 
·197·1 
·1972 
·1973 
·1974 
·1975 
·1976 
·1977 
·1978 
·1979 
·1980 

SUMÁRIO 

1567.05 1567.05 O. 
1938.19 1573.03 -365.162 
·17·16.5·1 
·1278. ~:·1 
·1744. ~~5 
·1357.6·1 ! 
·13·14.79 
·193-1 ._ 49 
3240. ~?9 
259·1 .39 
·1456. ·12 
·15~'5·1 .',;2 
·19B5.8't 

56·1.2·1 
2·178. ·14 
·1600.8·1 
386.328 

2·108.69 

·174·1.57 
·1294.92 
·1754.63 
·136't • ·16 
·13·18.88 
··1568.83 
3~:66. 8·1 
;.~6()8. B6 
·1't66. B·l 
·1·192.8·1 
·16'19.64 

239.997 
·lB66.·18 
·129't.67 

4"t8.97 
2·148. 't6 

25.06;2 
·16.705 
·10.3B 

4.093 
-362.66;2 

~~6.5·14 
·17.1t69 
·10.687 

D IFER t:~\Çl~ - % 
== == = ==:::::::.::.-:: ::,::;:::== 

D. 
--1 [lo 8 't 

·1 .46 
·1 .3D7 
0.595 
0.4B:3 
O • ~j·l-1 

-·18.77<'j 
0.8-1 U 
0.67't 
0.734 

!===============!=============!============= =============!============= 
! GEADA S/GEADA DIFERENÇA DIFERENÇA-% 
1=============== =============!============= =============!======~====== 
i M~dia 1694.91 1575.9 -119.003 ! -7.992 
! RMQ 1811.08 1709.25 211.924 ! 17.714 
! Desvio Padr~o 656.715 681.064 180.44 16.266 
!=~============= ==~==========I============= =====~=======I======~====== 



! =:::= :::::::::: =:::::::::::=:;:;:::: 
! 
! =:::==:::====::::::::==:: 

"'970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'1984 
'1985 
'1986 
'1987 

.276. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - PISUR 

:::============!=============!=============!============::: 
GEADP. ! S/GEADA DIFERENÇA! DIFEREXÇA-% 

============::::!=============!=============!============= 
'1 575 • 28! '1 ~:'i 7~:;' 2 B O .! () . 
1899.87 1557.01 -342.858 -18.046 
1740.79 1727.75' -13.038 -0.749 
1284.22 1299.77 ~ 15.556 1.21"1 
1674.23 1683.59! 9.361 0.559 
1343.38 1349.58 6.205 0.462 
1310.86 1314.86 4.007 0.306 
1922.67 1582.32 -340.348 -17.702 
3101.33 3089.77 -11.558 -0.373 
2~'57 6.66 
'1 ~5'13 • 7~~ 
'1559.37 
'1972.09 

716.676 
2'100. 9~j 
'163:3. 79 

5'18.254 
;.~O (B • 49 

2!.~593 • 
·15~~3. 38 
'1222" 6("1 
'16'1 (r. 97 

:378. 't77 
'177'1 " 
'1309.3 

540.'1 ;.~·1 
2040.58 

'16.3:36 
9.663 

-336.675 
-352. '1'1 (r 
-338. '199 

0.6:34 
0.638 

-2"1 .59 
-"17.8;-55 
-/t7 .'1 C) 

-329.951 -1~.705 

-324.496 -19.861 
21.867 4.219 
37.089 ! "I .8:5"1 

!===============!============= ::: = = ::::::::::::: :::::=! :::::= == =============!============= 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=============!===~==~====== 
! GEADA ! S/GEADA DIFERENÇA DIFERENÇA-% 

!=======~=======!===========~=!=============!=============!==~========== 
M~dia 1691.53 1565.47 -126.064 I -8.288 

! RMQ '1787.96 '1677.'1"1 2'1'1 •. " 04 ! "1~;. 'd36 
! De s v i o P a d r ã o 596 • 0'1 9 ! 6'1 9 • '1'1 5 ! '1 74 • 2 "t! '1:3. 4 ó-l 
!===============I=============I=====~=======I=============,=======~==~== 



.277. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - PISUR 

250 ~ 750 -1 ;_~50. -1750. ·~~~=!50. 2750. 3;.~!.5rJ. 

!========= =========I=========!=========!=========!=========! 
-1970 2! ! 

'1975 

-1980 

B A! 

-1985 
AS 

2 

2 

B 

B A 
2 

AB! 
2 -- - -

8 A 

-2-- -
A 

B A 

B A 
- - - - _B- - - A 

f-lB 
!=========!=========!=========!=========!=========!====~===~! 

2~)O. 750. ·12~i(J. '1750. 2250. 2750. :j~2~:jO. 

A - Geada 

B - Sem Geada 



.278. 

SIMULAÇÃO (MQO) - PPISl 

=~=============!=============!=============!=============!=============' 
GEADA S/GEADA DIFERENÇA! DIFERENÇA-% 

=~=============!=============!=============!=============!============= 
'1970 ! 0.078 0.078! O.! o. 
1971 0.082 0.082 O. O. 
1972 0.086 0.086 O. O. 
'1973 0.079 0.079 O. O. 
-1974 O .07 0.07 O. O c 

'1975 0.067 0.067 O. O. 
1976 0.U61 0.061 O. O. 
-1977 0.09:3 0.oej\3 O. O. 
-1 978 O • -1() 6 O • -1 O 6 O • O • 
'1979 O • '1 O 3 O • '1 O 3 O • O • 
'1980 0.089 0.OB9 O. O. 
1981 0.076 0.076 O. O. 
1982 0.075 0.075 O. O. 
'1983 0.086 0.086 O. O. 
1984 0.11 0.11 O. O. 
-1985 O. '1-16 O • 'H 6 O. O. 
1986 0.093 0.093 O. O. 
'1987 O .084 0.084 O. O. 

===============!=============!=============!~============ _.- .- .-- - --.-- - .- - ---_ .. --_._--_ ... -.---

SUMÁRIO 

===============!============= =============!=============!=========~===! 
! GEADA S/GEADA DIFERENÇA! DIFERE~ÇA-%! 

===============!============= 
Média 0.086 
RMQ 0.088 
Desvio Padr~o 0.015 

-._. __ ....... --------- ----!=============!====~===~=~==! 
0.086 
0.088 ! 
0.0-15 ! 

(). 
o. 
O. 

o. 
o. 
O. 

===============1============= =============!=============!=============! 



.279. 

§IMULAÇÃO -(MQ-2) - PPISl 

!===============!===========~=!============= 
! ! GEADA S/GEADA 
===============!=======~~--==!============= 

1970 0.078 ! 0.078 
1971 0.082 0.082 
1972 0.086 0.086 
1973 0.079 0.079 
1974 0.07 
1975 0.067 
1976 0.061 
1977 0.093 
-1978 (). -i 06 
-1979 O. -1 0:3 
"1980 0.089 !" 
1981 0.076 

0.075 
0.086 
O • "1'1 !-
O. "1'16 
0.09:3 

0.07 
0.067 
0.06"1 
0.09:3 
O. "1()6 
0."103 
0.089 
0.076 
0.075 
ü.086 
O .. "1"1 
0."1"16 
0.09:3 

=============1============= 
DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 

===~=========!=====~=~===~= 
O. O. 
O. O. 
O. (). 
O. D. 
O. O. 
O. O. 
o. o. 
O. o. 
O. o. 
O. o. 
O. O. 
O. O. 
O. o. 
O. O. 
O. o. 
O. o. 
O. o. 

"1982 
"198:3 
"1984 
"1985 
"1986 
'1<187 0.D8 l t 0.D84 O.! o. 

---- -_._.- - ._-- - _.-._ .. -__ .. __ ._ - _._ . __ - -'-'_0-

SUMÁRIO 

=============!=============!=============!============= 

==========~====!=============!==========~==!=============!============= 
! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA I DIFEREKÇA-\ 

===========~===!=============!====~========!=============!~~~~~~~==~=== 
Média ! O. OB6 ! o. OBó ! () .! O" 
RMQ 0.088 ! 0.088 ! O.! O. 
Desvio Padr~o 0.015 ! 0.015 ! O. o. 
=======~~------I-------------I--===~=======I============='=======~===== 



.280. 

SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPISl 

0.0600 O.07DO 0.0800 (J.0900 D."1000 O. ""j :20D 
=========!==~======!=========!=========!=========!=========! 

"1970 ! 2 ! ! ! ! 
! 2! ! 

"1980 

1"9B5 

--2-
2 

_. __ ._.- -. __ .-_._--_._--

2 

0.0600 0.07DO 

A - Geada 

B - Sem Geada 

2 
2 

'") r... 

'") 
1:-

2 

- - - -2! - - - -

2 

2 
2 

2 
'") 
1:-

2 
2 --

=========!========= =========!=========!=========! 
0.0800 0.09()() o • ""1000 o • "1 "10 () O. "120d 



.281. 

SIMULAÇÃO (MQO) - PPLJl 

!===============!============= 
! GEADA 
!=============== 

'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
'1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198·1 
'198~~ 

'1983 
'198't 
'1985 
'1986 
'1987 

._ ._. N __ ._ ._. _. _, __ •• _. __ _ .... _. - _._._. -- -------
'1. :38B~)BE-0.:'t 
8. 3~'5()~50E-05 
'1 .25;26!'5E-··()/1 
7 • 53·13.:'tE-O~:i 
'1 • ·12·1·17E-O'; 
6. 39ü'1 bC-05 
8. 8~303'1 E -05 
9.667·16E·-·05 
·1.0·L256E-()4 
'1 • '1 5 ;.~ <S 7 E -- O 1. 

'1.08697[-'04 
7.87997[-·'05 
'1.03'1 :33E--(JIt 
'1 • '1 36 B·1 E - () 4 
'1 • 27~58/t!::-0.:'t 
'1.598671:.-04 
9. 't~3663r::'-05 
'1 • D 7 4 ()'1 E -- O 4 

=============!============-!~~~========== 
S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 

=============!=============!============= 
'1 • 3BB58E -0-4· O. O. 
7.51750E-05· !-8.33003E-06 
'1 • 3~~:3~)5E-()4 
7.53090E·-05 
'·1 .'1 ~~'I 8 9 E - O 't 
6.404B9E-·()5 
8.8:366'1 E-05 
8.8'tO()8E-()5 
'1 • Oi;J.:'tO·1 E-'04 

7.09()()·;[--06 
7. 63~~4tlE-()8 
7. ·16~:i3éiE-08 
6.724't4[--08 
6.3082é[-08 r 

! -8. ~~707tlE-CJ6 
7 • '1456~~[-06 

1.15396E-()4 ! 1.28566E-()7 
1.08818E-04 ! 1.20563[-07 
7.05828E-05 !-8.21683[-06 
1.01999E-04 !-1.13381[-06 
1.12617[-04 !-1.06398E-06 
1.26585[-04 !-9.98451[-07 
1.58930E-04 !-9.36940E-07· 
1.01817E-04 ! 7.45067[-06 
1.07815E-04 ! 4.14933E-07 

~j. 66 
O • ·1 ()·l 
0.064 
O • "1()5 I 

0.07·1 
-8 . 5~-56 

7 • 0~)7 
G. ·1·12 
0.·1·1-1 

-'10 • .!I~U 
-'·1 .099 
·-0.9:36 
-0.783 
-() • 5tJ6 

7.895 
0.386 

!========~======!=============!===~~========!=======~===== ============= 

SUMÁRIO 

!===============!============= =============!=============!============= 
! ! GEADA S/GEADA! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
!===============!============= 
! M~dia ! 1.05226[-04 
! RMQ ! 1.07709[-04 
! Desvio Padr~o ! 2.36624E-()5 
1===============1============= 

=============!=============!=========~=== 
1.04875E-04 !-3.51229E-07 
1.07676E-04 ! 4.51J35E-06 ! 
2.51113E-05 ! 4.63011[-06 ! 

-·0.6 
4.88·1 
't.985 

=============1=============1============= 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPLJl 

! ::::: == ===;;: ::::=::::::: === == :::;::: 
! 
! :::=::::=====:::;==~.::======= GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 

======-------~!===~==========!==============I====:::======== 
'1970 
'197'1 
'1972 
'1973 
'1974 
'1975 
"1976 
'1977 
'1978 
'1979 
'1980 
'198'1 
'1982 
'1983 
'190 /, 
'1985 
'1986 
'í 987 

1.39014E-04 1.39014E-04 O. O. 
8. 7!:S:392E--O~5 7.7696<tE--{)5 ! -9. 8 /,277E-()6 --1'1 .2't'f 
-1 • ;.~ ." 6 '1 6 E -- O t, '1 • ~29996E'-'0Ii 8.37953E-06 6.89 
7.58036E-()5 "1 • ~58'1;2(?E·-(J5 8. 9~~9()6E-()8 O. 1--! G , 
'1 .'1 ()9(.i~~E-O·t '1 • '1 '1 () 7 6 E .- () 4 B. 380Lt~5E--08 0.076 
6. :367~:'i;2E-05 6. 37~53(?E-()5 7. B725(jE-08 ü. -1 ~~!t 
8. ~'5BO;22E --05 8. ~=S87t.~;.~F.~-()~j 7.393B:3E-08 O.OB6 
9.67'1671:: -05 8. 69433E-()~5 1 --9. 773:36E-06 -'1 (J. '1 C)!S 
'1 • O I, 9 '1 7 E -- O "t '1 • '1 :336;21::---04 I 8. /,/,468E-06 8. (F,(? 
'1 • '1 6 () 98 E - O "; -" • "16~Ut9E-04 ! "1 • 5 O "i 8 -1 E -- (J7 []. '13 
'1 • ()75~5::jE-04 '1 .076 (16E --OI, ! '1 • Lt'1 ~2B5E-07 () • '1 ::l"1 
7 .l34~5H::-O!5 6. 763!:50E-O~5 ! - 9 • 7 '1 O () 7 E _. {) 6 '-·-12 • 55 ~t 
'1 .02029E-O't -1 • (J06?'1 [,-,04 ! -'1 .3::1B6:2E-()6 _o. '1 • ~3 '1 ;~.~ 

'1 • '1 L, ~~ :3 () E - (J I, '1 • '1 ;.~97 :3E -,04 1 -'1 • 2~5697E-()6 -'1 • -1 
-1 • ;289BOE-O/, 1 • ~~7B()()E-'O/I ! --'1 • '18025(-06 -() .9-1 ::;; 
'1 • 6 '1 !5 3 :3 E _. (J 4 ", • 60'-t;2!:5E-"04 ! -'1 • "108:39E-06 -O.é.B6 
9.25'175[-05 '1 • 0'1 :J --I 9 E .-O 4 ! 8.80·199E-06 9.5'14 
'1 • 075:30E -'O/t 'i • 08 () -i 6 E - O '. ! 4.860<'t9E·-{)7 O. ";5;;.: 

===============!===============!=============!===============!=========~~==. 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=============!=============i 
GEADA S/GEADA DIFERENÇA! DIFERENÇA-% ! 

===============!=============!============~!=============I===========~=I 
M~dia ! 1.05216E-04 1 1.04801E-04 !-4.15591E-07 -0.686 1 

; RMQ ! "1.077451::-0 i "t ! ·1.077()~;H~--O't ! 5.3~3~3;:2l)E-:--()6 ! ~5.li92 ! 
! Desvio Padrão ! 2. :3877;2E -05 ! ~?. 55527E -()5 ! 5. '17'1'1 (tE -'Dó ! ~5. 8ó6 I 

I===============I=============I=============!=============I========~===zl 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PPLJl 

X"1 ()-lH-4 

O • 6 O O • B O "1 • O O "1 • 2 O "1 • 't O "1 • 6 O "1 • 8 (j 
!=========!=========!=~=======!=~=======!=========!==~=~====l 

"1 970 ! ! ! " 2! 
B! A 

!A 13 
2 

AB 
°1975 2 - - -

2 
B A 

A B 
2 

1980 - - - - ! - - - - - 2 
B A! 

BA 
BA 

2 
°1985 - - - - BA- - - -

A B 
2 ! 

!=========!========= =========!==~======!=========!=========! 
0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 

X"l O";d~-ll 

A - Geada 

B - Sem Geada 



\ 
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SIMULAÇÃO (MQO) - PRSUR 

!===============!====~========!=============!=============!==~~========= 
! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA I DIFEREr\ÇA-% , 
!===============I=============!==========~~=!=============!============= 
! '1 970 O • () 7 9 ! O • 079 . O .! () . 

1971 0.084 0.084 O. O. 
1972 0.088 0.088 O. O. 
1973 0.072 0.072 O. o. 
'1974 0.()62 0.062 O. O. 
'1975 0.064 0.064 O. O. 
'1976 0.056 0.056 O. O. 
'1977 0.'128 O. '128 O. O • 
'1978 O • '1"1 '1 0.111 O. O. 
'1979 0.'104 0.104 O. O. 
'1980 0.068 0.068 O. O. 
'198'1 0.067 0.067 O. O. 
'1982 0.076 0.076 O. O. 
'1983 O. '1 0.1 O. O. 
'1984 O. '13'1 0.·1~3·1 O. O. , 
'1985 O. '1"18 0.118 O. O. 
'1986 0'.068 0.068 O. O. 
'1987 0.076 0.076 O. O. 

===============!============= =============!============= =============1 

_ SUMÁRIO 

===============!=============!=============!=============!===========~=! 
! GEADA S/GEADA! DIFERENÇ.Z\ ! DIFERENÇA-% ! 

===============!============= =============!=============!======~======! 
Média O • OB6 O .086 O.! O.! 
RMQ 0.089 0.089 ! O. O. 
Desvio Padrão O .02:3 O. ()~~3 O. o. 
~==============I============= =============!=============!~===========~I 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PRSUR 

!===============!=====~=======!=============!=============!============= 

! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA ! DIFERENÇA-% 
!===============!=============!=============!=============!============= 

1970 0.079 0.079 O. O. 
1971 0.084 0.084 O. O. 
·1 972 O • 08 El O • 088 O • O • 
·1973 0.07;2 0.07;'~ O. O. 
·197 f t 0.062 0.062! O. O. 
·1975 0.064 0.064 .! O. O. 
1976 0.056 0.056 ! O. O. 
1977 0.128 0.128 O. O. 
1978 0.111 0.111 O. O. 
·1979 O . ·1 O 4 O . ·1()~t O. O . 
·1980 0.068 0.068 O. O. 
1981 0.067 0.067 O. O. 
·1 982 O • 076 O • 076 O • O • 
·1983 0.·1 0.·1 O. O. 
·1 98 4 O • ·1 3·1 O • ·1 3·1 O • O • 
1985 0.118 0.118 O. O. 
1986 0.068 O.D68 O. O. 
·1987 0.076 0.O/"6! O. O.! 

=============== ============= =============!=============!=============! 

SUMÁRIO 

===============!=============!=============!===~=~=======!=========~===! 

GEADA S/GEADA! DIFERENÇA DIFERENÇA-%: 
===============!=============!=============!=============!======~====~=! 

Média ! 0.086 ! O. DB6 ! O. O. 
RMQ 0.089 ! 0.089 ! O. O. 
Desvio Padr~o 0.023 ! 0.023 ! O. o. 
======~========I========~====I=============I=============I======:======! 
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SIMULAÇÃO (MQ-2) - PRSUR 

o • 05 5 O O • () 6 ~5(J () • O 7 ~j DO. () 8 ~:) () (J " I] 9 ;::; () (J • '1 () 5 (J . (). '1 '1 !5 O O u '1 ;,~ ;:; () Ci • '1 :3 :'~; U 
!=======!=======!====~==!======~!=======j===~===j=======!===~=~=! 

'1 (17 () ! ! 1 2! !! !! 

2 
2 

1975 - - -21 - - -
!2 ! 

'1980 
2 

'1985 
2 

I '") 
• t:.. 

I" . ,"-

2! 
! 

! , 

') I "' .. 

-2-· .... 

!=======!=======!=======!======= =======!==~==~=!=======I======~I 
0.0550 O.Cl6~50 O.Cl750 0.0850 O.{)9~5() O.·10~50 0.'1"150 O.'1:?;';jO O.'1TAl 

A - Geada 

B - Sem Geada 
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SIMULAÇÃO (MQO) - QPLJ 

! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENCA ! DIFERENr~-% = ": = :::; ;: ::: ::: ::: :=::: :: :: = ::::;; ! :=:=:::::::::::::::::::::::::::::::::: ! ::::::::::::: = :: ::: :: :: = :: :::: ! ::::".:::::::::::::::::=::"::";:;:::::::: ! :::::::::;;:; :~~ :: ::: ;0: ::5';' ::-.: :::: :;:: 

'1970 
'197'1 
-1 <172 
-1 9 7~3 
-197 f t 

-1 Ç'75 
-1976 
'1977 
-1 (178 
-1979 
-1980 
-198-1 

D. 
-5.308 í 

O. ;:;:óó 
lJ.c2é) 
O • ;~D~:~ 
0.202 
O. '169 

O.~:~j7 

(j. 2~-::3 

0,_ ;'2 c)::i 

1982 - -1 .813 i 

-1 98 3 -1 • é ~j ,~ 
-1 9 84---i • 5 (J li 

-1985 --'1.272 
1986 264.118 265.782 1.664 0.63 
1987 298.123 299.685 1.562 0.524 

!=::::=:::===::::::===:::=::!:;::========:::===!:::======~=====!=:::====:::====== ~===:::====::~=::! 

SUMÁRIO 

!===:::=::::::::::======!::::===::::::=::::;::====!=====:::====:::==!:======::;;=~====!==:::=====~==~=! 

! ! GEADA ! S/GEADA ! DIFERENÇA I DIFEREr\t~i\-% 
1::==============I==========:::==I:::::=:======::::::=cl=============I=====~==~~=== 
i M~dia - 189.287 - 187.965' -1.322 i -O.75~ 
! RMQ 200.035 ! 198.735 ! 2.74 1.704 
! Desvio Padrão 66. 5f.d 66. 't06 ! 2. "t7 '1 .57 
I====~_~====~===I=====~=======!=============I=============,====~====~=== 
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SIMULAÇÃO (~·lQ:2) - QPLJ 

!======~~=======!=============!=============!=============!=====:====~~== 
! GEADA S/GEADA DIFERENÇA! DIFERE:;ÇA-% 

!==~~==~========!=============!=============!==========~~=;====~:~~~==~~= 
'1 7''7 O -1 () r.: • 9;'5 9 ! -1 () ~~ • 9 ~í 9 ! O • IJ • 
1971 -5.882 -6.12 96.-1-14 90.23;Z 
1972 0.359 0.312 -1-i·i.86 -1'15.2-19 
'1973 
-1974 
-1975 
-i '-t7 6 
-1977 
-1978 
-1979 
-1980 
-198-1 
-1982 
-1983 
'1984 
-1985 

-1"10.60;2 
-132.62-1 
-12't .6-18 ! 
'138.26-1 
-158.3(J:3 
20-1 .6:3-1 
2-18.53 
~:;2-1.3 

2-18. -189 
2:34. ~254 
24-1 .60B 
2~30. '.8-4 
278.736 

-1-' 0.9:39 
-13:2.9:37 

- -1 ~~/t • 9-15 
-13B.5't 
-1 ~5;.:2 .. 7 ;'~3 
~,W;_~. 2:36 
2'19.098 
~~:2'1 .. 83~3 
2-12.80B 
~:29. 20-1 
;'~:36. 864 
;2 lt (J • (J~~9 
~~74 .. 5~5:3 

0.337 
0.3-16 
O.~~97 
().~:79 

--5. <S2 
0.605 
O.S68 

·-5 n ~38-1 

-5.053 
--/t. 7 "'l.:t 
.. • 4tt.4!=j5 
-i,.-18:3 

O.3U'':; 
U.;?:39 

() .. 3 
O.2Ó 
0.2"'" 

-2. -1 ~i7 
-- -1 .9.5)'1 
--1 .779 
-- -1 • ~:j () -1 

264. ~~-H ~~é:.6 u '165 1986 1.954 0.:4 
1987 ! 298.32 300.155 1.835 0.615 

I===============I=============I=============I=~===========1============= • • • • • t 

SUHÁRIO 

!===============!=============!~======~==~==!====~==~=====!=~==~=~===~~= 
! ! GEADA S/GEADA DIFERENÇA I DIFERF:;\'ÇA-% 
!===============!=============!===~=========!=~===~==~=~~=!~===~~~~~=~~= 
! Média ~ 'r89w;;~()~!5! ,·187 .. 6~3t;! -"'f_~569 -(j.fJ\;'J 

! RMQ 200.009 I -198.-<í6'l' ! ~~w~?.;;.?. !l"S":~)-'3 

! De s v i o P a d r ã o 66 . 72 6 ! 66 . ::; .; 7 ! 2 . <,;' '1 9 11. i3::; 'í 
1===============I=============I=============!======~==~==~I~====~=~~:~~~= 
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75. 125. 175. 225. 275. 325. 
!=====~====:!=====~=~===!===========!===========!~==~=======! 

'1970 ! ~2 ! ! 
BA 

'1975 

'1980 

'1985 

2 
2 

2 
2 

DA· 

AS r 
") I 

-'(."- . 
BA 

! 13 (:, 

I -

BA 

I~B 

!===========!===========!===~==~====!===========!~=====~~===I 
7 ": .J. 

A - Geada 

B - Sem Geada 

"12!5. '175 d 275. 
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VIII CONCLUSÕES 

O pres~nte estudo, através de um modelo econométrico, 

buscou concluir quanto ao papel dos subsídios fiscais 
, 
a ex-

portação e das geadas ocorridas na Flórida, sobre o desenvol-

vimento da agroindústria da laranja no Brasil. 

Para tanto parte-se de um modelo teórico inicial, e 

após inúmeras tentativas empíricas, chega-se a um modelo fi-

nal representativo do mercado de suco de laranja concentrado 

e congelado, e do mercado da laranja "in natura", que envolve 

12 equaçoes com a 37 variáveis. 

Para se testar o desempenho do modelo, e medir o 

impacto dos subsídios.e das geadas sobre o setor, simulou-se 

o modelo dinamicamente. 

Todas as estimações e simulações deste trabalho fc-

ram realizadas com o sistema estatístico TROLL, instalado no 

Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC). 

Os par~metros das equaçoes foram ·estimados por 

nimos quadrados ordinários e mínimos quadrados em dois es-
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t~gios, e as vari~veis end6genas, simuladas para o mesmo pe-

ríodo de estimação, de 1970 a 1987. Os erros de simulação 

obtidos foram aceit~veis, sendo que a discrep~ncia maior en-

tre os valores hist6ricos e simulados se deu nas vari~veis 

preço. 

Quanto aos resultados das estimaçóes das seis e-

quaçoes estoc~sticas tem-se o seguinte: 

A oferta brasileira de laranja no período, apre-

sentou resposta positiva ao preço de longo prazo da laranja, 

haja visto o car~ter permanente desta cultura. 

A demanda de laranja pela ind~stria cítrica brasi-

leira tem como determinante principal a capacidade de esmaga-

mento do setor. Além disto, responde positivamente ao preço 

real do suco com defasagem de um período. E ainda, a ocor-

rência das geadas americanas nao foi um fator determinante 

desta demanda, e assim, .da produção brasileira de sucos. 

O investimento industrial foi claramente influen-

ciado pelo preço permanente do suco e pela massa de subsídios 

fiscais à exportação usufruídos pelo setor. Além do fatura-

mento industrial defasado de um período. Por outro lado, res-
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pondeu negativamente a taxa de juros de mercado e ao preço 

de longo prazo da laranja. 

7\ demanda de laranja pela indústria cítrica ameri-

cana apresentou significativa sensibilidade aos choques cli-

máticos ocorridos na Plórida, respondendo negativamente à va-

riável "DUMNY2" representativa das geadas . . 
amerlcanas. 2uém 

disto, responde negativamente ao preço da laranja americana e 

positivamente ao preço internacional do suco. E ainda, demons 

tra urna certa rigidez na estrutura produtiva americana ao de-

pender da demanda de laranja defasada de um período. 

Os consumidores americanos de suco se mostram ln-

sensíveis à variaç6es de renda eà oscilaç6es no preço inter-

nacional do suco de laranja, demonstrando com isso o forte 

hábito existente nos E.U.A. quanto ao consumo de suco. 

Já o consumidor europeu. se comporta de maneira di-

ferente, no sentido de que é insensível à variações de preço, 

mas tem seu consumo dependente da renda nacional. 

Vale apresentar aqui também o comportamento da va-

riável subsídio fiscal à exportaç50 (s), apesar dela ter sido 

considerada exógena no "Modelo Empírico Final", por necessi-
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dade de ajustes da simulação. 

o subsídio no Brasil respondeu negativamente à pro-

dução brasileira de suco, confirmando a hipótese de que este 

incentivo fora dado para possibilitar o estabelecimento da 

indústria cítrica no Brasil. Além disto, a ajuda fiscal ten-

tou compensar perdas cambiais advindas da qiferença entre a 

taxa oficial de câmbio e a taxa de câmbio de equilíbrio. Por 

outro lado, o subsídio nao dependeu nem da situação interna-

cional do mercado de suco, traduzido pelo preço internacional, 

nem da situação interna do país, traduzido pelo produto in-

terno bruto brasileiro. 

Ao se ressimular o modelo mais duas vezes, com al-

terações nas variáveis exógenas representativas das geadas e 

dos subsídios, conclui-se que o subsídio fiscal 
. 
a exportação 

de suco foi fundamental para a estruturação e desenvolvimento 

da agroindústria da laranja no Brasil, enquanto que as geadas 

da Flórida ao promoverem saltos nas cotações internacionais 

do suco de laranja, nao tive.rem urna contribuição significati-

va para este desenvolvimento. 
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No primeiro caso, cabe destacar o papel dos subsí-

dios sobre a vari~vel end6gena capacidade de esmagamento 

(CAES), que sofreria uma signifi~ativa queda durante todo o 

período, principalmente no início dos anos 70, caso os subsí-

dios nao tivessem existido. Este resultado demonstra que a a-

juda governamental atuou como um estímulo inicial ao processo 

de crescimento de uma "indústria nascente" cujos custos ini-

ciais eram superiores aos custos dos concorrentes estrangei-

rosa Os maciços subsídios fiscais concedidos nos anos 70, 

funcionaram como um catalizador do processo de crescimento da 

agroindústria da laranja, sendo retirados no momento em que 

se tinha uma indústria madura capaz de concorrer internacio-

nalmente. 

No caso das geadas, a sua suposta retirada gerou 

pequenas variaç6es nas vari~veis ~rasileiras, enquanto que 

impactou positivamente a oferta americana de suco. O efeito 

destas adversidades clim~ticas sobre o setor de cítricos no 

Brasil foi muito mais de curto prazo, nao chegando a ser um 

fator determinante do seu crescimento. 
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Logo, caso nao houvesse as geadas dos anos 70 e 

80, e assim menores preços para o suco de laranja no mercado 

internacional, as características da agroindústria da laran-

ja no Brasil seriam praticamente as mesmas existentes hoje, 

enquanto que a inexist~ncia hipot~tica dos subsídios faria 

com que se encontrasse uma indústria e urna agricultura bem 

menos desenvolvidas que as atuais. 

Sendo assim, pode-se responder à questão central 

da Tese, ao se afirmar que foram os subsídios que mais con-

tribuíram para o crescimento do setor, enquanto que as ad-

versidades climáticas da Flórida, tiveram um papel relativa-

mente pequeno na bem sucedida história da agroindústria da 

laranja no Brasil. 



ANEXO A 

O M~TODO DE SIMULAÇÃO 
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o MÉTODO DE SIMULAÇÃO 

O processo de simulação consiste na solução mate-

mática de um sistema de equaçoes de diferenças finitas. Como 

um exemplo pode-se citar: 

Ct = aI + a 2 Yt - 1 (1) 

It = b l + b 2 (Yt - l 
- Yt - 2 ) (2) 

Yt 
-- Ct + It = G

t 
(3) 

onde C = Consumo, I = Investimento, Y = Produto Nacional Bru 

to, G = gastos do governo e os termos aleatórios sao supri-

midos. C, r e Y sao as variáveis endógenas, enquanto G 
, 
e 

uma variável exógena .. 

Se os valores sao dados para os parâmetros aI' a 2 , 

b
1 

e b 2 , valores iniciais especificados para as variáveis C 

e r, e ainda uma série histórica é dada para a 
, 

exogena G, 

então a solução simultânea destas tr~s equaçoes gerara "time 

paths" para cada uma das endógenas C, I e ·Y. É nisto que 

-consiste o processo de simulação. Dado um modelo cujos para-
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metros foram estimados, dado valores iniciais para as variá-

veis endógenas, e ainda, dado séries históricas para as 
, 

exo-

genas, o modelo é resolvido para· um período de tempo produ-

zindo soluções para cada urna das variáveis endógenas. Em 

:"" r[ 
outras palavras, na sfmulação as variáveis endógenas geradas 

sao a solução de um sistema de equaçoes simultâneas para 

cada período. 

o modelo acima é bastante simples, e pode ser re-

solvido analiticamente substituindo as equaçoes (1) e ( 2) 

em (3) e rearrumando: 

o resultado é urna equaçao de diferenças de segunda 

ordem cuja solução depende de duas condições iniciais, as-

, 
sim como de todos os valores futuros da exogena G . Para mo

L. 

delos mais complexos, a solução das equaçoes simultâneas 

eXlge a utilização de um computador. A maioria dos programas 

computacionais obtém soluções utilizando processos iterati-

vos. As soluções para o sistema de equaçoes simultâneas em 

diferenças finitas a que se reduz o modelo deste estudo, fo-
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ram encontradas pela aplicação do m~todo iterativo de Newton-

-Raphson. 

Há dois tipos de simulação que se diferenciam pelo 

intervalo de tempo para o qual sao calculados os valores pa-

ra as variáveis end6genas. No primeiro deles simula-se o si~ 

terna completo ao longo de todo o período pa.ra o qual foi es-

timado. É a chamada "simulação histórica". Supor.do que o pc-

ríodo de estimação vá de tI a t
N

, os valores históricos do 

ano tI sao fornecidos como c.ondições iniciais para as endó-

genas, e as s~ries hist6ricas começando em tI at~ t sao uSQ n 

das para as ex6genas. Após o ano tI' valores para as end6-

genas sao determinados pela solução do processo de simula-

çao. Ao se simular o modelo durante o período para o qual 

valores hist6ricos para todas as variáveis sao disponíveis, 

urna comparaçao das séries históricas originais com as séries 

simuladas para cada endógena prove um bom teste para a vali-

dade da modelagem. Através desta comparaçao pode-se avaliar 

a capacidade do modelo de reproduzir a realidade que ele 

representa. Este tipo de simulação pode também ser ~til em 

análise de políticas. Ao permitir que variáveis 
, 

exogenas de 
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política assumam novos valores, pode-se examinar e comparar 

o que teria acontecido corno resultaào das políticas alterna-

tivas. O outro tipo de simulação chama-se "previsão". Isto 

ocorre quando se calculam valores das vari~veis endógenas 

para datas que avançam al~m do período para o qual as equa-

çoes foram estimadas. Se forem disponíveis valores observa-

dos das variáveis do modelo para o período em questão, então 

trata-se de uma previsão ex-post, que também permite compa-

rar os valores obtidos com os históricos, e avaliar o desem-

penho da simulação do modelo. Se, ao contr~rio, nao houver 

dados observados da variável endágena, então tem-se uma pre-

visão ex-ante. Neste último caso, nao se tem meios de ava-

liar os resultados por comparaçao com dados históricos. 

As simulaç~es empreendidas na presente pesquisa sao 

do tipo "histórica", na medida em que o objetivo era o de 

avaliar a grau de precisão com que o modelo reproduzia o fun-

cionamento real do setor de cítricos. 

A simulação pode ser empreendida para cada equaçao 

do modelo individualmente, ou para o sistema como um todo. Na 

, . . , 
simulação individual sao gerados valores de urna unlca varla-
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vel endógena, enquanto que para todas as outras variáveis 

pertencentes a equaçao sao utilizados os valores históri-

cos observados, e as outras aquaçoes do modelo sao ignora-

das. Na simulaç~o do modelo corno um todo, os valores de to-

das as endógenas sao calculados simultaneamente. No caso em 

estudo se apresenta apenas a simulação do sistema completo de 

equaçoes que compoem o mode lo, a chamada "s imulação dinâmi-

cal! . 

Para a avaliação da qualidade dos resultados da si-

mulação, no sentido da capacidade que o modelo demonstra 

em reproduzir os dados históricos das variáveis endógenas, 

deve-se atentar para a dimensão e o sinal das diferenças en-

tre os valores calculados e os valores observados das 
, 

se-

ries históricas das variáveis dependentes. A origem destes 

erros de simulação dinâmcia do modelo para urna das variáveis 

endógenas, pode estar na própria especificação da equaçao em 

que a variável é dependente, assim como é possível que o 

problema origine-se do mau desempenho de outras equaçoes 

que participam da solução simultânea do sistema I e de even-

tuais erros de medida das vari~veis que compoem o modelo. 
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Vale atentar para o fato de que bons resultados es-

tatísticos de estimação nao garantem um bom desempenho da 

simulação e vice-versa. Pode haver casos em que cada equaçao 

d dI b ,. d . - (2 ) o mo e o tem oas estatlstlcas e estlmaçao R, DW, t ,mas 

o modelo como um todo nao faz um bom trabalhd ao tentar re-

produzir os dados hist6ricos das end6gen~s. O inverso ~am-

bém pode ser verdade, isto é, as equaçoes individuais podem 

nao apresentar boas estatísticas de estimação, mas o modelo 

como um todo reproduz adequadamente as séries de tempo. 

Nas simulações do modelo completo apresenta-se a 

série de dados hist6ricos, a série calculada, a série de er-

ros absolutos e percentuais para cada período. Isto é: 

ERRO = valor calculado - valor hist6rico 

ERRO 
ERRO % = 100 x 

valor hist6rico 

Apresenta-se também a média, o desvio padrão e a 

RMQ (raíz média quadrática) para cada série acima. A RMQ se 

expressa na forma: 

RMQ(y). = 
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onde, y ~ a s~rie considerada e n o n~mero de períodos da 

simulação. 

Entre estas medidas de desempenho, destacam-se coma 

as mais ~teis as RMQ do erro e do erro %. Elas têm um limi-

te inferior em zero e assumem valores menores quanto menores 

forem os erros de simulação. 

Pode-se tamb6m avaliar a qualidade dos resultados 

de simulação atrav~s da habilidade do modelo em simular os 

"turning points" da série histórica das endógenas, isto 
, 
e, 

as mudanças repentinas dos dados históricos. 

Utiliza-se ainda como medida de apreciação do de-

sempenho da simulação, o c~lculo da relação entre 
, 

o numero 

de erros com sinal positivo e com sinal negativo. O valor u-

nitário para esta fração significa ausência de vi~s siste-

mático de simulação. 



ANEXO B 

LEGISLAÇÃO REFERENTE À CRIAÇÃO DOS SUBsíDIOS FISCAIS ÀS 

EXPORTAÇÕES E DO IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 
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DECRETO-LEI 'i" ,Hil :- c.: 5 DE 

1I1.\F.';O I>E 19Cil 

EstImulas jiscui~ t. e.rportaçaa de ma
nufaturados, 

O Presidente dil :1('i)"l:~' j':a usando 
das dtrlbniC:ôl's qu~ Il1t' ("lt:,,':e o lJl.
rágrafo 19 do ;Ini~o .' Li) f,to Ins
titucional n° 5 dê 13 de d.'?.":I:,br.:> de 
1968, d.'creta: . 

Aft. 19 As (>nlp~·ç.:>"J jaDJ'icul"Jtcs e 
exportado:a:; d.: pJ'()rIlHú~ m.lr.·lf:l~l), 
rados gozarão a tit:llo lJ:: estinw:u 

Iíscal crédLos I ribLlt;jr'oi ~ôl!rt' suas 
vendàs para o exte~'i::.r, C)!11G l't:~,,:lJ
(':mcn:o de triüutos paboS intêrna
mente. i "í!l 

~ 19 Os crt~ditos lriiJuLÍ:":JS f.cirT.[l, 
mr~l1cionaaos serúl) 'dedazid'Js do va
lor do lmpó,to ii;;O:'C ProoULQ3 Indus
trializados lllCldcnte soore a:.; opera
çoes no mercado interno, 

~ 29 FeiLa a dedução, c hav(l1do 
cxcedefite de credIto, P0llc,'.'l ° 111C.;mo 
ser compensado nu pag:l!:kllto de ou
tros impo:;tos fec:,:rais, cu a,llrJveit!ldo 
nas formas illdicaaas por rt·~Ul'\.:11"n
to. 

Art. 2? O credito tri~t~lá:lo a que 
se refere o arlJ~o rl!Jt'~rjcr ~erá cal·· 
culado :;ôbrc o vulo!' POB, em IO(,eCa 
llacional, dab vel1iAas para. () (,,,te
rior. mediunte a apli .. ·.u.ao das nl1qU(l
tas e:;peci!icada" Da T.l0éla anexa il. 
Lei numero 4,:>02, de 30 de novemLro 
de 1964, rc.s.~aívado o àisposto nl'; 

~ 19 déste artIgo, 

~ 19 O cálculo previ.':otu neste H
tigo será ef~tuado; 

I - sôore \) valor CIF da, vendas 
para o exterior quo.nJJ o uan;;p0rte 
das mercadoria., cXj.l·l.-C ad!lS t'ór rea
lizado em Vt:!lculo, t;mj:Jrc.lç.lo ou ae· 
ronave ce o<\l1cle1ra. ora.sI1Clra, e o 
seguro estiver coberto pcr eml'rt:lii\ 
nacional; 

li .!... sôbre o \'",Ior C&;P das vC!ldas 
para. o exterior, quando o transporte 
das luel'cadurlü.s exportaClas for rea
lizndo em veIculo, embarcâçóe.s ou ae
rona ve de o.llldell'a ora.sllell'll.; 

lI! -- sôbre o valor C&I elas vcnda$ 
para o extenor, ljUanú'o lJ seguro das 
mercadona::. eXportadas ~stlver COllCf
to por empresa naCIOnal. 

§ 2Ç Para o" produtos manutatura
do.s cUjo imposto tenha allquota su
perior a 15'.~ (qulllze por cento), se
l'úcste o lIivel máXImo sobre o qual 
recairá o cálculo do estImulo ll~cal 

de que trata c~te :J.rti~o. 

Art. 39 Fica o Poder Executivo au
torizado a: 

I - I1xar aliquota, par~ ef('!to de 
c ... ~dito, a que "e refere o artigO <i11-
terior, para os produtos mallutatura
do~; que, 110 ml'l'rudo interno, estejam 
livre,; ou bellto;; (lo imposto .>obre pro
dutos IIIdli~lr'alwldo.s por qualll1ca
ção c'.e es.sellcla!ldati'e; 
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11 - !L-_ .. ,,· nivéb cifcrl:l1('l,t:s de es
LLllulo lU ~n0res ao pr~VIsto no p<t
r~,grafo ;C" do artigo 2'/; 

!II -- ui~ .. raf o limlte a qUe se re
fere o pclr.l[;l'ul0 29 <io :lrtigo :lY: 

a) Qlwncl" se tratar de p"v1u~os 
cla~;tll"lhj" !lUS Capllulos <12 a 89 da 
'l'aiJ{~.u. UII l'xa a LE:í n9 .J.. ;:'02, de ao de 
lluvemuro ae 19tH. 

ti) exce;,;;lOnalmente, de outres pr:;. 
dut0s, em vIrtude de alteraçao na 0515-
temullca t,·lbut<lrlu. O;l ll:'OOlfll!açao 
Cú!S C()llUlçUes de mercado. 

Art. 4" O.:; estunulo.:: fiscaIs li. ex
p::,rta,;áv, lll(;lUl>.ve os de que' trata 
esta leI, i.q;llc,un-se iguallnrnte ao Ia.
uncallle' ue fU'<.H:lUt<J:> iIlriustnallzaao.s 
que tl'nllu a ;ua exponcl,ao eleuvaoa 
pfJJ' in tt:r1dcdlO d.: emp~eoas ..!xporta
dora..; de c"C;'Jl:I'UtlVUS ue ':Ollsorc.O ae 
eXllOl'tuU01''',,: de cO!l~OrClO de P:'OlU
tores ou u~ entIdades semelhantes. 

Al't. 50, L' usse((Ura:i.l a mal~uten

çáo e utiiJL<Á~uo dÕ credito do H'l re
latIVO ao:. 1iI,l(enas-pnmas, prOOut:.lS 
intermca."iLIJ;' e ma~erJal ete emoala
gem ei",l \ ;t:Jlente utlllza.jos n::.. maus
triaiizJ.çuo c.o.s produWs ey.por~~os. 

Are. Ii~ Nv caso de vcnaa.s de pro()
duto:; na.: .vlla!/j de.:;tma<l:>s a Zona. 
FranCa clt: ~.lanallS, o el:;;posto no 
"capuL" e llQ ~ I'" tio artIgo ::,", ,ia 
Lei 11'/ 4. titJ~, de 3 de J l.luho de 1965, 
e os l.JelH:flclO.s rcferluos I10S artIgO.ii 
antenar.:s <lu pre:;cnte decreto-J'.'!l :.0-
mente ,;,e ,liJllCam as mercadorias: 

a) reeÀport.ada~ para v exk'rior; 
b) enqua<lradas nos termos do ar

t;go 59, ~ :.!', da Lei n Y 4.66:1, de J d.e 
junho de 18ti5. 

Art. ~9 E' p'-!fmitido as empresas 
export:ldOllW, de que tratam os arti
gos l~ e 4", nas c::melições flxao'as em 
regUlamento do Poder Executivo, 
imputar uo cu~to, para fins do Im
pO.sto sólJl'e a Renda, 0., gasto.> que 
no extel'kr efetuarem com a p;-omo
çào e pr,,!)~qanda de se"s proQutos, 
com a pMl!cip:lção em fe~ras. eXpJSI
ç6es e ceJ,~me3 semelhantes, com a 
malluten':ito r.e filiaIS. de escritó~ios e 
de (!epo~it;:;~ vu congêneres. 

Parág ru[" unic(). Aplica-se també!ll 
o dbpost0 nc::.te artigo as lndustríliS 
fabl'icu:llb ele prüctuto:; mRnuIutura
dos, cGop::r~,:lvnS, consor,;lOS de pro
duto:'e~;, cún-orclOS de exportado~e.s e 
entidade.; ,2lilell1all te". 
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Art. 8" Qualloo O c0nlnULanté l1U 
lmflO.'l.o ul! Reno.l cOmpru,ar na,e!" 
expo:"l.acC!, Olrl'lalll::-Iltt: ou alrave" O;1S 
ellt.aaoc.:> relen(;.J~ \lO a:-('~v 4', p,o
dutos mal111f.ltu~,IC:OS, p,'X"ler.\ se: COll
céUldo r"àüçàQ Oll reSlltUH:úO úJ dn
poSto àe rclhlJ. 1Il,:lQelll~ >L'llre tr;il!>
fereuc;us p..l.ra o i:XlerWr, a t!tu10 Ci~ 
-royalt\é.;", 2.SS::,lellCl.l teclllca, e Jll
res aI! emprt':,t,1ll0~, deVl.-:.dlldll..! re
I:l.:>lrllUJ" no Balh'O Centr.,j u" B ao!!, 
nas segu:ntes pr,;pJrçõe.; e cOlld"õe~: 

I _. do: :!5', (Vllite e ('llICC pJr cen
tO) 4Ll.l'hlú a eXj.hirt",çau ;0., j" lIO 

·!lllU.m.) luJ', (Cem lJu;' cenlú, dJ \".1-
lo: da tr.l..!lsierf'I1Cl.l, e iil"l1l1.(iU'· b'; 
(Cinco puf Cell(OI ou ma,.:; Qê me.e
ruento em rela,ao 30 aliU 311te .. or; 

II - oe 50'.~ ,clllquent.i por C~lltú) 
quanQJ a exponà,f4{) for .":t, no m n.
mo 150' .•• celHo e C.llquclllit pJl' cell-
to) do \'a;J~ da trall~Ierenc.a, e Sigo, 

mfiQue IllCC"mell to de li)'; \ uez pJ: 
cento} cu ma:.:; em re;:lçao ac ano an
ter or; 

III - de 70'; '.S2teuta púr Cell tJ I 
quandJ a expJnaçao ror de ::O\J';~ 
\ciuz.:n:c~ pJr Ci:llW! .0 valor d.l 
trarcterenc;a. e S:';;lllfICtUc Ir,cremelltõ 
de 15'; 'Ctumze r.ar cen~J! ou maiS 
em relaçau aJ ano un te:-lor. 

Art. 9~ O llllÜStro da Pazcn:lu b:ll
Xl1ra o" aIJ, neC~~S.ir'US para re;,:u
ls: e d!s~:j.limar a apliCaçàQ do afli
iP anterIor. 

Art. 10. FH:a acrescid.> c segulll te 
pl1ra~~afo UIlICO ao artigo 5b, Q:1 Lei 
nU 5.025, ui: 10 de junho ::le lf1Gti: 

"Palagrafo údco. E' o Poder 
Executl\'o aute:'ilado a estcn:ler 
a isfnçao de que trara este arti
go a-> embarcaçõe.s ma:lt:mas e:;
trangelra.s que demanáarem por
tos naciOnais". 

Art. 11. Não consl;tui' [J.lO g::'a
der do Im;:;osto d;,; lmr;ortaçac, e <1"
mais tr!l:::Hc5, 111':-;U,IVe [;lXà de Me
IhcI'amellt.) dl' PJrtc,.'i e :lt' Rpno; a~':'o 
d&. Mar:uha ~rtrcal\t:, a r':.mpJ'·Li
ção de p;vjuto" nai:!OI:lab q,le ret:.>:·· 
tlelD ao P.\l.:; nas segu!nt-!; c8nCl'I;ücS: 

1 - en\'l:lGo em con . .,lg:uç'ão e nao 
vendido no,; praZJs aUlonzaao" ; 

11 - r'y dt'felto [('cruel) que ~x;j;1 
sua de\eld:;ao, para reparo .:;u ~ub~
t:tuição; 

III - p0r m:::tivo de moú·'f:C.1Ç'iO 
na lobtem"Lca à,' l111pJna~.1o pJr par
le do pab lI11purtador; 

IV. -- por mouvo de ~!1jerra ou Cà-
1:.Ill11d.loC puullca; 

V -- p:"':9 qll~~:.::;qUt!r C~lll't2.:; ra~oreS 
alnc:G,S a l'OUtuül.! do t:x:JJrt.::oor 

P"ràglilIu unico. O P.;jt'r EX2CUtl
'"O ctí.sC:ipl1n.l!",-1. a !ll"dl';:i..l en. I ::sillu" 
llléilt.:J 111\:!.blle c' (:;1:;,)':; Gi:' evtl1lual 
u~\cjaç ... ú (iOOS Udldll:W.i ,;-;c,a.s l'l:í.:(:

bw.:-". 

Art. l:!. O l'0ua E:';c'::ltl\,O dl'!'
Jura os tt:!'Elu., c~, J;llllt·.·~ t :" c:n':l'.
<;6':5 t:nl qu~ p0-J~r .. l ~~'l' l·')llc~'a.d.l a. 
r<Quçao cu a ""':J~'''l' lh' IlUpo.su ~u
bre lJr,;ü u(ú.:; illlllhll'El i lZ.l.:U~ !l1cldeu
t~~ 1105 prUQutu:i lnlpDrta~0S. 

19 A ~12ci.:::ao e () :lt,J C;jnc:~u.Clltc 
da re-áur;uo IJU di1 belw.10 u que .se 
refere o pl'é~enle ,\l·ti,~CJ ~ Cà ColllpC:
tén\:la do .M.Il!.,era {la f':L':'.lCi3. 

i 2\> A CliSp;;~'ÇÚJ Jcstt' ;,nigo, apli
ca-se ao, l'a~us preVl,tos em It: 5 e,
pécl1h:a.:; q.!e ,1l;~Jrl.'alll :l l~en~·.1o (I:: 
lmpo.sto Ct: llllJ::.:rtat:a,) e C':; :mpo,w 
SObre prccUI::',; 1ll~lll,tl'lal!Ladl)s na:; 
.mpJrta,;u~" d~ U"I:" pal':l .s~t "1'1:'; de 
p:·úal,ção. 

Art. 13. E' o :\!ill'.sl!';j c:., Faz?n:.:1. 
autonzaclO a ':Ollcccer a l:'L'Il';dO ou a 
re;..ução :lu ill1pJ~LO ele Illlport3.Ç.lO cf 
cu do ll11púotú .:;úllre p:·IJ,~ut.:'s ,nUus
tnallzaao,;, q~le llle dclll ~<'l)re a ilTI
por[açao de LJens d~ L:"!Plt~it dt:st.n:J.
de,.; a in;pi.i1lti1çúo. a!l1!l!.'I~:l') .; r.'a· 
par~.ham~lllll Cl~ l'mJlre;;.I~ e:q:úrtà:l;;
la.:) ou (l;.Hl~ll!,L:S 41..:c..' ~p:~'.:c:el\t(nl pro'.J
granla e l\ooUlllalll COIllpluml.>:'O u~ ex
portar. 

~ 19 O~; bCnel1(:ics p:·cV:.:.JLCS ne.:,te 
3.rt go sel'ú~) conct:(~'~do~ fI;j8rc.san1211-
te em lt!'mJS de CJlllpêll::açao eom 
eÁporta,ao, llO,; IlIVelS e (;ulll11ÇÓe.::i e>S

l:;.bt:lecWa.::i pelo C:;n,seUI0 r\aciOnal co 
COlllercio EXler;c,r I(;O~~CEXI, 

~ 29 O lWú (;l,mpl'illle:~ (ZJ do COIll
prcmL,so d~ exp.\rt:lçi10, que ner a 
Sér a'':l!I11ldo, ;;.br.,: ;l:-.l a ,:l;pré'à b:~· 
ne! C1Ul'l3. a,J p~l'~;l:n':lli.ü i!1t2~.ral d:JS 
trluutcs G\.'~·ld,J~, a n~l~l) .!e COnvc:·!'!ao 
(:0 GOLI!' .\ t.lXa 1'1~;orailt" lla <la:,) dO 
reL;ill1lrli':JtJ ;!cl'bc:cia'i ':l' multa, " 
~el e.:itab..:lu::~i.l 2 ap!:cac;~~ pelO 1\1111ls
tra da F"zên~.,. ~,l« u tilln;~ .1; 5J dJ 
\'alo:' à:l~ lllcrc;dcna, itlltHr: a;iao. 

Art. H. ~;.w bl:1:) l',-,,1;préendlda> 
B.:l. rev':;:~~lÇ~,) nlfl1C10ll.J.J.l 110 a~·ti~~O 
13 à~ Dc~ret:-!l'i li' 4UO ':.' à, lmp,;r
ta~õe3 e eXD.Jl'Lu o.:,.:; lJ ... 'n'_!:CL.1C1à:; liG~' 
ben,ãa oli '1'.',11,,;'''0 ll.1 f,,"ma dà le
t;lslaçao especl!'ca. 
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Art. 15. O artigo 10 da Ld núme
ro 2.145, de 29 ci'e dezrrntJl"o de l!Jj:I, 
passa a vigcrar com a seguinte reGa
ção: 

"Art. 10. Fica a CJ.rteira Oe 
Comercio Exterior do Bdnco do 
Bra"ji S. A. autorizaCla a cob,'ar 
,exclw;'V,dllCll te na .;:;portaçao. t' 

pela. emlô5ao de llce:1c;as de :111-
pcrtaçào, gUI<l.:i de lI11~onaçào ou 
qualquer documento dl ereita 
equivalente, taxa d~ <!xpfdj()lit~ 

nào excecien ,e de O,J:~ (tres Oc
cimes pcr ccu tO) sobre o \'alclr 
das irnp-:,n"ções. 

Paracr.üo un'co. A emis;;ao de 
documcll to,; rel.ativos a~ Importa
ções Ce ,dnlt'utos e peqUtl1?'s :1t:
Jidadrs, ,I tItulo de du.l;;ao e de.:>
tmados a fllls ass\stencia:s ou fl
lantrop:co.-;, fica Isema ao pa:,p.
menta da taxa pre1il,sta nest~ ar
tigo". 

Art. 16. E' garantido .) (:esemua
raço aduaneirO. com os beneficias no
cais da Lei 1l~ 4.613-65, observadas 
as eXlgeucJas do Decreto 11 > 5B. J;;:!-lili 
e o Decreto n" 63. 066-6B au.;, velCUlOs 
cuja Irnportaç,io foi licel)ci..lda peid 
CACEX na vgéll'cia dessa Lei, e com 
o prazo de vaJidac:ie ainda Il~O expi
rado. 

Art. 17. E' concedida i!:.ençflo do 
imj::ôsto de importação e do i nll.1ó,t I) 
sõlJre p:'Odut~~ mdustrial:zat!os. pa! a 
U5 aparelhJ~ t:5pec'ai~ dt>stinados a 
:ldaptação d" veiculos com a tmallOa
de de pec'mit:r sua utilizacao por pa
l'9.plegicos ou p~.;-.soas portadoras de 
defei!(]s flSic03 que a~ impl:S51b iJltem 
de utilizar \'eículus comuns. 

Parágraio único. A impQrtaça9 dOS 
.lpal'elho.:; d.; q,l.e trata e.;le artl::;o ~ú
mente se beneficiará com a j:lençue 

quando se constituir de material sem 
<,:mdar n"cional, impoi·taao dlreta
m"nte pdo interessado ou pelas fm
pCé-"âS Il,"c:onais fabricantes de vei
culas au~c.lllóveis, para utilização nos 
Iim: te., dt:~te art.igo. 

Art. lB. O Poder Execcltivo indica
ri em J't!6ulumento os prOdutos r os 
cases UH que a exportaçao deva ser 
incent1\':,Cla com apl!caça..:> do.:. est1-
Illulo.; lir: qlie tratam os artIgos lY :lY 
e !lto. POCi"lldo llmJtar OS pra.zos para 
<ua' aplk<.tçao. 

Al'l. D. O:.; estaue!eclmentas In
u1.1:.itrial.:i .. 01'ar.g !dos pela isençao a 
que, se rél cl'e a Lei n Q 5,46(, de 2:> d~ 
junho de 1%3, terão dil'tlt.;) a re.stl
Wlçao cio Impc.:.to sobre Produtos In
d u~tr ,ai In dos re;atl vos ll.5 mater.a:>
pr:!lla~, p!'0uutOli m termediários e rm
balagt:!ll adqumdo5 no perívc.ú cL~ 1 
de malO de 19à8 ate 31 UI:: Üt.>zembro 
de 1969, para emprego, no peno<lo re
ferido. l.a m::llL:itnallzaçao dos pro-o 
dutes c!a~.':>lficadc~ I1ús PlISi,;Õ€S 84.24 
e 87.01, da Tabela anexa a Lei nú
mero 4. i)-02, de 30 de novemlJro de 
1964. 

Paragrato un,co, A rrstitUiçao a 
que ~~ refere éste artIgo se etetivnra 
se;::unQo llOrm:t5 estabeJec::las -pelO 
Secl't't .. l'lo ctn Receita l"ederal. 

Ar!. 20. f:.>te Decrete-lei entrará 
fll1 vig,)!' !la da·ta de sua putJtcúçãiJ, 
revogada.; u,':; d!SpOSIÇÕeS ~m rolltral'lo 
e, expn":'Clmellte, a Lei n Y 5.444, de 
30 de lllalO de 1968. 

Bm~ilia, 5 de março ãe 1969: 
148U UiJ. Independência e 819 Ou 
República. 

A. CO::.TA E SILVA 
A 1/(01/10 Delfim Netto 
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DECIU:TO-LEI N." 1.1;,3 -- D~: 1ô :lE 
./.!AHÇO Dt: l!J71 

Dispõe sô/lre esli l1l ulo~ á ex pOTla~,iio 
de jJTOd"los 'hunululurad0s. 

O Presldellte d.t }{el1ubiica, no . so 
d;!. utribuj",~<l qUé llw eOllÚ~l'''; o artl' 
go 55, _.e~n n, da C,mstitulc,:áo, ue
crda: 

Art. 1.0 Até o exercício financeiro 
de 1974, inclusIve. as Clllpl'éSaS po
derão abater do lucro su.,cilo ao im
pÕSLO dé rellda a l1a;'cela el" It'Spon
dente à exportaçio de produtos 1a
nulaturarlv~ rucionais l'dadonados 
pelo Ml11Ltro d;!. l<':lzellda, e CUJ;.]. pe
netração no mcn;d.do internacional 
con venha promover. 

P'uagrafo unico. Do lucro tríbu~a
vel será dedu,'lda ullla percl:ntagem 
igual àquela qUe! o valo, dJ.s expor
taçoes de prodl't03 manufaturaJos re
l'resentar sôbre a re<.;cIL;!. t.otJ.1 da em
prêsa. 

Art. 2.° Para todos os efeitos legais, 
fica equiparada a exportaçáo, a ven
da no merc3do interno de produtos 
manufaturados nacionaL;. contra pa
gamento com r,"cursos oriundo:; d~ di
visas conversl .. eis. lJrovemente:; de fi
nunciamenw a longo praZ0 ae IIlHi
tuição financeira ou entidade gover
namental estrangeiras. 

Parágrato unico. O ~.lil:i:i"ro da 
F'azendã fixará normas quanto ao 1-

nunciamento li lo[!go prazo a que Ee 
refere é.,te artigo. 

Art. 3.° c.ste Decreto-lei elltr;H:l em 
vIgor na di.l.ta de sua publicJ.c;ao, re
vogados o artigo 5." e par..lsralOS da 
Lei n~ 4.663. de :J dl' j~I;.i,.: de 1%5, 
o artigo 57 da Lei n.O 

;:;. O::!5, de 10 
de junho de 1()Lili. o artigo -t." e para
grafo do Decreto-lei n." 1.11'1. de 10 
de agõsto de línO, t; demais dispoSI
ções em contnno. 

Brasília, 16 de março de 19'11 . 
150.°· da lndepend~ncia e li:J.O d~ 
Hepública. 

EMILIO G. !\IÉlJICI 

Antól~io De/11m Netto 
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RESOlUCÃO NO 592 

o Banco Central do 8rilsil. 113 fDrma 00 àr1;;?O 90. da Lei nO (.595. dé' 31.12.6.<1, 
torna público Que o Conselho Monetário r~~clonai. erT. 5':0'.:;0 realizada nest;> data. t~ndc 
em vista o disposto no arligo 40. incisos V e XXXI. da mencionada Lei. e no Decrelo·Lei 
nO 1.578, de 11.10.77, e conforme det€:rmir.a:ão do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda 
Quanto ã forma de recolhimento do imposTe a que se ref€:re o arligo 4 0 do mesmo Decre· 
to-Lei. re50lveu: 

I - Os produtos constilrles na relação anexa ficam sujeiTos ao Imposto de Exporta· 
ção de 30% (trlf11a "or Cf:!nlo) , cuja v2se de cáic-Jlo será a cauta de valor mínimo, in,jepen
Õ2nH':nente do valor efetiVO Que alcançar na cxponação, \Xl ° preço correntE' na forma 
indicada. 

" - F'ara fons de OetermindCiio 00 valor em cruzeiros da base de cálculo do inlOosto. 
será utiltzada a tax3 cdmbial 00 COnlralO de cámboo a Que se vlflcuie a expor;acãc. SenOo a 
exportilcão vincu:a02 a dois Ou mais cOnlralOS Oe câmbiO. de Taxa' diferentes, a basp de 

cálculo sera o somatório dos lr.1portes Q'-'e ~e vincuiem ó ::aOa contrato, cOrJ5ideradus às 
respectivas taxas de câmbiO. 

li! - Ressalvado o disposto no item seguinte, o pagamento do Imposte de Exporta
ção de Que trata esta Resolução deverá ser eferu ado: 

a) até 30 !trinta) dias corridos após a data do embarque do produlO, quando o 
pagamento da exportação deva verificar-se posteriormente ao embarque; 

b) simultaneamente á flq-Jidação do contrato de cámbio respectivo, no caso de 
exportação com pagitf11ento antecipado. 

IV - Fixar, r;ara as operacões dp. e"po~,a::iiu de café re9,~lr"das no IBC a partir de 
10.12.79. a~ seguin:es rJ3utas de '/alor mi;"mc sobre as qJals on:idirá ê aliquota de 20% 
(vinte por cento) do I1n;:Josto'd~ E >.nort~:~v. tJ~:--? eXc!UslVC cfe"!lU c::sta Resoluc;ão: 
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RClgistro no IBC 

aI cis~~ do tipO 6 (seis) p.,ra melhor, bebida isenta de 

gvSlO "RIo 20;'<1", emtl<lfcados ~Io Porto Vil 

PautlU dI! Valor 
mlnirno 

slCas de 60,5 kg 

Santos (SP! . , ...... '. . .... , . . .. Cr$ 5.230,00 

b) cilf~s do tipo 7 (~ettl) para melhor, bebida isentll de 
gOsto "RIo Zona", t:l11bdrcisóos pelos POrtOS de 
Pd'aflé>9uj (PR), Rio de Jd:1eiro (RJ), VitÓria (E5), 
$,,!vador/llhéu$ (SA) e Reei/ClIPE) .•••... ,. Cr$ 4.950,00 

cl café" do tipo 7 (sete) para melhor, bebida "Rio Zo· 
na", embdrcaaos pelos Portos do Rio de Janel(o 
(RJ), VitÓria IES). Sdlvador/llhéus (SA) tl necitcl 
iPE) ., ............. ,.................... Cr$ 4.390,00 

dI cafés do tipo 7/8 (se~e barra oito! para melher. de 
v<lrlt!dade robustil "conlllon", embarcados pelo$ 
POrtoS do Rio de Janeiro fRJ), VitÓrld IES) li 

Sal.adm/llhéus (SAl. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 3.830,00 

Às operações registradas no IBC sem que o cambio tenha sido cantnHado aplicar-sel' 
.;! o dlspcsto na Resolllção na 60/79, de 3108.79, d0 IOC. 

o pagdmentO do irnpc.sto de que trata este item Stlra efetuado pelo exportador, jun· 
tO ao bdnco comprador de câmbio dtl exportação. no m,lxlll1o ate 48 (quarenta e oito) ho
.",5 antei do ernb<!rque, IOxteto no ca~o dI: pilgdrr.ento diltecipado da exportação. em qUtl Stl 
ol)5e"'ará o OISpOStO na allned "ti" 00 item III U!lSld R"wluçi;o. 

V - Os vcllores recebidos pelos bdncos. consoanttl o d.sposto nos itens ilntllrlOH:S, 
deverão ~er reco!nidos ao BCI1CO C~rtHal, no p.dZO e n~ formú por es:ú indi~dd,,;. A inob· 
s"'l'\Iancla 00 préllO estôDelecido pdra o recolh,menlO SUl61\~"i o banco, indepenlléntermmte 
doe outras sanções cabl'~eis, â0 p"'J"n."nto oc Juroi CalClll~Oos, pelos dias de arraso, com 
I.>.ll<! na maior taxa vigente ç:Ma op.lfdÇOeS dtl assistência financeud do eiJn~o Centrdl rw 
J~td em que se et~tive o recCllrllln,HHO. 

. VI - Poderá a tlmpré,a tl)(portddord ter SUSptoftSO o seu ftlgilo\ro dtJ exportador tl. se 
for o caso. de importador, perante a Cart~!fél cJd ComércIo Extertor de Banco do !:Ira,,1 
:) A. - CACE X ---, quando se verificdr o inadimplemento da obrlyaçi:io Hlbut.iria do pralo 
~.rdvlsto nos It\!ns 1II e IV. indt!p"ndenttlrnenté de cobrdnça da imposto, mu:'~ tl àcré~cl

iT1ü~ !e9315. 

VII - A susPtlnsão fJrevista no item ãnterior p,ud:.Jrará até que ocorra a ex linção do 
créditO trtbutário .elativo ao impo.!O. . 

VIII - Resguarddda iJ competência prevista no artig~ 30 do Decreto-lei nO 1 57!!, 
dé 11.10.77, o Conselho Monatário Ndclonal promoverá d rllduç50 gradativa dO ImpoSto 
d<! E "porla.;ão da que tratd o ilt!nt I, ue modo a qUI! sela eliminôdo no p, azo ll1à~"no d~ 
:!O (tr,nlil) m~ses. 
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I X - Ressalvada a compeTência do Cooselno Mom:uirio NJcionil' tl ObStlrvadc o dis
posto no DecflHo-Lei na 1.S"J8. de 11.10.77, os Cilsm omissos ser50 ~t:$olvrdos pi:lo earlLO 
Central . 

x - O Bônco Central poded bdixdr as instruções complemenldres que se fizer8nl 
necessárids à execuç<io do disposto r.esta F:esoluçãü. 

X I - F i.: a revogada a f1 ">oloçao nl) 4S6, de 06.11.78. 

XII - Esta Resoluç50 l:"1t1ôrá t::rn vi9':)( nd dala de 'Ui.! publicdção. 

O.O.U. de 12/12179. 

ANEXO A RESOLUÇÃO NO 592 - DE 07/12/79 

NBM 

02.01.01.01 
02.01.01.02 

02.01.01.03 

02.01.05.01 
02.01.0502 
02.06.03.01 
03.01.03.01 

03.01.03.02 

03.03.01.01 

03.03.01.02 

07.05.03.01 
oe.o 1.02 .00 
08.02.01.00 
09.03.01.00 
09.03.02.00 
10.05.02.00 
10.06.02.00 
12.01.0'1.00 

, 5.07.01.01 
15.0'1.01.02 
15.01.02.01 
, 5.07.02.02 
15.07.03.01 

"RODUTO 

Carne d!! bovir.o~. fresca ou rt::fri8srada 
Carne Cid bovlf1os. fre;ca ou refrigerada, 
sem osso ou diJs ... ;s"d~ ........ . 
C"rne de bO·Jlllos. congel..cJa, sem o~so ou 
desossada .... ' .......... . 
Carne de e4uinos, fresca ou refrigerada 
Carne de equino>. cO:1;)eladd ..... . 
Charqull .... " ..........• 
Peixes mortos. cono"lados, irott;iros ou dllsca· 
beça dos ............... . 

Pei~e~ congelados em posta OIJ filés 

Camarões frescos, I efrigeradus ou COlliJe1ado •. 

Lagostas frescas, rt:friyeradéos ou congeladas .• 

Feijão IJfOtO . 

Bananéls .. . 
Uranjos .. . 
!:rva-ffidte. cancheadd 
Erv~'frr"te, hónet'G'dda . 
Milho em fó!iio 
Arroz sem casca 
Seja IHn gr50 

Óleo de sOJa. 
Óleo de sOJ~ rc!rniJdo 
Ó!t!o do aloeuJo t:m bruto. 
Óleo de ai(jodau (.:finado . 
Óleo de arnendl)irn em bruto 

PAUTA DE VALOR 
MfNIMO 

FOB . tJSS/tonelada 

1.400,00 

2.500,00 

2.500,00 
1.000,00 
'.000,00 
2.000,00 

50% do preço mfnirno 
fixado p~!a Cacex 
50% do preço mfrlirno 
fixado pela Cacex 
50% do preço minirno 
fixad:l pela Cacex 
50% do preço rnlnirno 
fixado pelá Cacex 

600,00 
130.00 
130.00 
6~,OO 

<:00,00 
1CO,00 
400,00 

60% sobrtl o vdor FOB 
reg. na Cace x 

250,00 
230,00 
290,00 
290.00 
270,00 



15.07.0302 
15.07.0õ.01 
15.07.0S.02 
15.07.1101 
15.07.11.02 
15.07.12.01 
15.07.12.02 
15.1301.00 
17 .03.01.02 
i8.01.01.00 

18.0301.00 

18.03.99.00 

18.04.00.00 

18.05.00.00 

20.07.05.01 
20.07.05.99 
20.07.06.00 
20.07.07.00 
20.07.08.00 
22.08.02.00 

23.02.01.01 
23.04 .01.01 
23.04.02.01 
:73.0~ .02.89 

23.04 .03.01 
23.04.0501 
24.01.01.89 

24.01.02.99 

25.16.01.00 
26.01.01.01 
26.01.01.07 
2ô.Ol.09.oo 

.314. 

f'í<Cl)lJl0 

Qieo (~e a!1ie~ld-:"lfn rcÍir:,K!O . 

O'L"O de ,....,iI ... ,(; em ~;rutCi .. 
O!ec. dt.~ milho reffr:ado ., 
Ólpo de: friJfn:>r.? em b~uto 
O'po OI: ~jrnona refir:;.::Jo . 
Óleo de bataçu em uruto 
0''-'0 d!! Lab,lÇu refir.ctdo . 
r ... ~.it Ç3f ina . ...... . 
~~e!aco ......... . 
C3~~~U em d,T,~n..)oa. cru 

Pa~ta ex, r.a~<JU (li(JlJorl . 

Ou:ro~ produtos de C:óCau em m3::Soa 011 pi<es, 

PAUlA DE VALOR 
r .. l,~ .. I~·'O 

FOB . US S/I.J(".: "da 

l~C'.OO 

230.00 
230.00 
370,00 
<:90,00 
2~>o.00 
2SO,OO 
700.00 

SO,OO 
5::% do v310r F08 rr·· 
giSlritdO na Cacex 
35% do 'J310r FOB re· 
g',strado na Cacex 

inclL's"o,e tOrta ........... , ..••.. , 35% do valor FOB re
gistrado na Case.'( 

rw~anteiga de caCaI. Inct'.1sive gOl dura e óleo de 
CiiC~ ••••. 

Cacau em pó 

S'Jco de laranja concentrddo 
QuaiQuer outro suco de laranja 
Suco oe pomeio . 
Suco de ta:1ger'ina __ ••• 
Succ de limão .• _ ..• __ 
Álcool etl1ico, desr.atulitdo 

Farele de milho .• _ 
Farelo cie amendOIm 
Farelo de bilbaçu . _ 
QU3,Quer outro reGíouo de semente de baba-
cu • _ .. _ •• _ ..•.••. 

F arelo de caroçc de algocião •... 
F drel o de soja. . ___ . _ 

Fumo em folna ..•.••..••• _ 

Resíduo de fumo. __ .•.•• __ •••• 

Granito ..... _ . _ 
H.:mat"otas .. _ . , .. 
~J1tnério~ agí(jl'õferados 
1\!,;nêrtOS de tu~,g:.;!él1io . 

35% do vaior FO[l re· 
gislr ado na Cacex 
35% do valor FOB re
gistrado na Cacex 

350,00 
350,00 
350,00 
3:;0,00 
350,00 

15,00 por 
hectolitro 

30,00 
33.00 
20,00 

20,00 
6Q,OO 
85,00. 

70% do preço n{nimo 
de exportaç;;Q íixõdo 
pela Cacex 
70% do Pll";:O mínimo 
de el(por~a;;ão. fixado 
pela Cacex 

250.00/m3 
5,00 
8,00 

9O i u.l.m i d 
W03 

~ I 



ANEXO C 

DADOS UTILIZADOS NA PESQUISA 



.316. 

CAES - Capacidade de Esmagamento da Laranja no Brasil 

(1000 caixas de 40,8 kg) 

FONTE: Inforruaç~o obtida jU3to ao setor. 

!=======!=============~============= =============!=======~=~=~= 

1962 100. 1775. 
-1 (;.>:56 O/d)O. 97 Itl • 

-1970 -1 "tUOO • ~.~~22(]D " 
-I (J7 l t i,9ó70 . ~)7 60G . 
-1978 -121 ;JOO • -17-1 000 • 

-1982 2 -1 ::: CJ () () • 2 ;~~5 4 (JO • 
-i (j86 ;'?B70ÜO. :3(J~':;OO() • 

I t -1 06. 
-1 ;_~ --I I. B • 
:]-1 () DO" 

-1900(JO. 
25-1-17-1 • 

70~:i:3 • 
--13~)7-1 " 
~j!j?óO. 

970UO. 
20-1000. 
~~7()()O(J . 

=======!=============!==:=========== ======~======I===========~= 

CLIM - Precipitação Pluviométrica da Região Produtora de Laranja 

(são Paulo) (mm) 

FONTE: Silva, vicente e Caser [52J 

, ==::===:== =============!~============!=~===========!====~=======~ 
1960 
196't 
1968 

7-17. ! 47,{t. 7-10. 3BCJ. 
7'1-1 • 705. 6::,JU. 
608. 619. 594. 

'1972 7'15. ÓO'1. 737. 
'197 6 66~5. 726. h'3:3. 
1980 70-1 . H:32. 9UU. 
1984 700. 693.! 693. ! 693. 

:=======1=============1========:====1=============1=====~~~=====I 

DASU - Demanda Americana de Suco de Laranja (1000 t) 

FONTE: Fruit and Tree Nuts (United States Department of 

Agriculture - USDA) 

!=======!=======~=~===!:============= =============!=~=======~:~= 
1962 439.15 310.14 
1966 352.18 515.57 
1970 546.91 647.11 
1974 810.94 911.06 
'1 978 78 n . 55!. 87 7 . <f ~:5 
'1 98 2 9 9:3 • 8 6! 'i 'i 69 • -1 <) ( ) 
'19n6 -1 ;232.013 -l-l ~~2.:n e 

~.'i-l 9 • 8:'::; 
748.:i~) 

963. :3-1 
9:30.76 

-10-1 <; • -1 :3 

.!t 7 <S • ~:~:3 
rl;_~. "ti? 
(-;67.0 1; 

!=======I=---~========I=======~=====I=============I=====~====~=~ 

(e) Estimativa. 



.317. 

- DEFCAM - Discrepância Cambial (%) 

Fonte: Brandão e Carvalho [7 ] 

! == o:: :::: ::::::::: ::: ! ;::;::.~ ::::::: ;;;::,;:: == :::::; == :::::::: ! :~"::::-" ::::::::: :::::;"" :::::: = o:: 

! 1960 -6.54 -1.14 -5.B -1 ,,~3 ~.) 
-196<t -1 .59 5.89 --0.97 --5.2"'1 
-1968 -7.97 -5. -i -7.05 -- -12. -i <;> 

-i 97~~ --i (). 73 -8.63 -20.03 -- -1 B • -i tl 
-1976 -'1 ,cf. ;2:7 -9. --19 --i ~~" 6-1 -- -1 '.:j " 3D 
-1980 --14. -i 9 --12.53 ----18. --i 7 - -i -i • 
-1984 ---i O .05 -7.08 --18.23 

!===::::::==~I==::==========I=============I============::I===========~= 

DELJ - Demanda Externa de Laranja (1.000.000 ca1xas de 40,8 kg) 

FONTE: Horticultural Products Review (USDA) 

!====;==!=~==========::!=============!=============!==~==::::======~= 

-196:3 't. 2. 'to ;~. 
1967 2. 2. -i · '1 · 
-197-1 'O) 

c... 
'") 
1:_ • -i · -1 · 

-1975 '") 
c... -1 . -i · 'i · 

-i (-;79 2. 2 .. -i ') · l!.. 

-1983 -i . -i • 2. '1 
'"- " 

1987 '") 
t!. • 

1::::::==== =============!=============I============='============:;;; 

DESU - Demanda de Suco de Laranja da C.E.E. (1000 t) 

FONTE: Commonwealth Secretariat; FAO; Ferreira [20J; 

Irias [33J; USDA. 

!~~-----!~~~========::=!==============!=======;::;=====!=======~~==== 
-1<;>62 
1966 
-1970 
-1974 
-197B 
-1982 
-1986 

'1 (J • 

5:3. 
-1 -1 ;2 • 
~W8. 
~3 -1 ~? • 
473. 
é')86 . 

-13. 
80. 

'1 !:.i2. 
309. 
369. 
~'j47 • 
797 • 

~W. -1 :; " 
89. G7. 

-18-1 · :~~·1 7 .. 
37~1 n :J 6:3 • 
4'17. 5·1 :,:.=j .. 

555. f t 9~5 • 

I=~===== =======~=====I=============!=============I=====~===~=~= 



.318. 

DILA - Demanda de Laranja pela Indústria Americana 

(1.000.000 caixas de 40,8 kg) 

FONTE: Fruit and Tree Nuts (USDA) 

'1962 47. 
'196~, <17 • 

a4. c' I 
6~~ .. .J.I.' • 

6~! • 9") ", 0'1 L"_ • 
d 

'1970 '10 't a 

'197 <t ", ~i6. 
'104. -1 :3;2 • '1 :]2. 
'14~5 • '1·.8. '1 :3"'1 . 

'1978 '129. 
'198~~ '1'14. 

-173. -144. -1 UI,. 
95. 86. 96. 

-1986 96. '1-1 (l I I 

1=======I=============!==~~===:;====i=============;=~~=======~~= 

DILC - Demanda Interna de Laranja pelos CODsumidQres 

(1.000.000 caixas de 40,8 kg) 

DILe = QPLJ - DILI - DELJ 

=======!=============!=============!=============!==~=======:~= 
-1963! 5~5. ! 't'l. ! 55. 6(:). 
1967 74. 70. 70. 83. 
-197'1 70. -YQ 

I , • 

'1975 7'" ~') . 7;:? • 
'1979 8ó. 77. 
'1983 79. 66. 
'1987 '1 '1 ;.~ • 

D1L1 - Demanda Interna de Laranja pela Indústria 

(1.000.000 caixas de 40,8 kg) 

FONTE: Horticultural Products Review (USDA) 

62. d/. 
7"} t:... ,~ j' . 
-"} 

~l"1 I (.' .. ~ .. 
65. '1 (i') • 

!=======!==========":==!-~===========!=============!=~-~~~~=~==== 

'1962 
'1966 
-1970 

O.116 

't. 
-1 ~j • 

,') 
r:... 

7. 
2~3 • 

ri 
,;;.. ~l .. 

"I () • 9. 
:3't • ,. .. C" 

,) ... 1", 

1974 49. 53. 67. 62. 
'1 978 '1 '1 7 • '1 ;_:,~ /, • -1 :3 8 a -1 :':i :~i . 
'1902 '16'1 • '16~:j. '185. ;,~;,?o. 

'1986 '163. H~O. I I 
I=======I=======~=====I~=====~~~===~I=~==========~I=====~~~~===; 



.319. 

DISU - Demanda Interna de Suco de Laranja (1.000 t) 

FONTE: Horticultural ~roducts Review (USDA) 

=~=====!=============!=============!===========~= ============= 
'1963! '1. '1. "1. '1. 
1967 2. 3. 3. 4. 
1971 5. 5. 6. 8. 
'1975 -10. 
1979 -1 '1 • 
'1903 -13. 
'1 ?H7 'i 7 • (e) 

-15. 
'12. 
'10. 

9. 
-1 :~ • 
'15. 

-1 '1 _ 
'13. 
;?U. 

=======I=============I============::;!=~===========I===~=~==~~~== 

(e) Estimativa. 

DUMMYl - "Dm1MY" que representa os subsídios fiscais concedidos às 

indústrias cítricas. 

!=~=====!=============!============= 
! '1963! O. O. 

'1967 O. O. 
'1 97'1 '1 • '1 • 
'1975 '1 • '1 • 
"1979 °1. O. 

! '1983 O. O. 
t. '1987 O. 

O. 
O. 
-1. 
'1-
O. 
O. 

o. 
'lo 
'1 • 
'i. 
D. 
D. 

=:::::::::::::::::::::::::::=.==::::= =============/~============I 

DUMMY2 - "DUMMY" que representa as geadas ocorridas na F1órida. 

! ::::::= :::= ::::::: == =:::;:=::: :"":::: :=:= = ::::::: ! :::= :::::::: ;:::==::; ::::= == ==::::::; ! :::= ::::= ::;;::: == ::=;;::;; "" =~ .. _ ! ._. ___ . __ "" '"; o;:;::: "=;;;; ,= 
! '1 ?63 
! '1967 

'197'1 
'1975 
'1979 
'1 ?83 
'1987 

'1. 
o. 
'la 
O. 
O. 
'1 • 
D. 

o. o. O. 
O. O. O. 
o. o. D. 
o. '1- o. 
O. '1- '1-
'lo '1 • o. 

!======== ===~=~=======I======~===::::==I=============I=========~=== 

DUMMY3 - "DUMMY" que representa o estoque de suco significativo do 

ano de 1986. 

!=======!=============!===::::=========!::::===~~=======!======~==~=~~ 

! '1970! O. O. O. (l. 

'1974 O. D. (). o. 
'1978 O. O. D. D. 
'1 (1 8 :.:.~ O • D • D • O • 
'1986 '1 • O. 

I=======I======~======I=============!=============!============~ 



.320. 

e - Taxa de cimbio Cr$/US$ (m~dia anual) 

FONTE: Boletim do Banco Central; Conjuntura Econômica (FGV). 

!======~!======~=~====!=============!=~===========!======~===~~~ 

1960 1.900001~-07 2.72000[-07 3.88000E-07 6.00000[-0: 
'1 c"i6 l ., '1 • ~:lOnom::'-(M ,1. ?D(](JOE,-·(}(S 2 q :20nOOE-'Dó ;~:. 700()()[-\)t. 
1968 3.40000[-06 4.10000[-06 4.60000E-06 5.30000[-86 
1972 5.90000[-06 6.10000E-06 é.8DOOOE-06 8.10000E-O~ 
'1 (i 7 6 '1 • "j CJ 000 E", (J ~:i1 • "1 DUO () [-- () 5 '1 • BOD O DE -o:,) ;:!. • '7 O CiC Cl I: ,., ~J:::i 
'1 <1' 8 (J 5 • ::l O (J tJ ti E···· () ~5 í? • J D D () (J [ -" O ~:5 ", • 8 O () () CJ E ,-, I] It 5 • 8 () (j U U E .... ü 4 
1984 1.84300E-03 I 6.22200[-03 ! 0.014 ! 0.04 

I=======I=============!=============I=============!=~====:=~=~=== 

ER - ER PISU.E 

IGP12N 

(Cr$/t) 

* 0,385 

!=======!============= =============!===========:=!=============i 
'1960 0.09-. o. 109 []. OB~3 () • ''lO 8 I 

'196't O. "I ;.:,~4 O.OD9 0.074 (J.(J;:;U I 

'1968 O. D7't ().08'1 (J.068 () .. O?;~ I 

'197~,) O.D7l> 0.062 O. ClS:3 O.D3~ 

'1 <r76 O .O'd3 0.'106 0.09 0.088 
'1980 0.068 0.07 0.077 o.or/u I 

'1984 0.'126 0.'12 f t 0.077 O.OG3 I 

I=======I=============I==========:==!=============I=~=====~===::~I 

FATI - Faturamento Nominal da Indústria Cítrica Nacional 

(US$ 1.000 FOB) 

FONTE: Cacex 

'196;2 
'1966 
'1970 
'1 (/7-4 
'1978 
'1982 
'1986 

B4. 
'~7:37 • 

'147J6. 
59'170. 

3:3:CU<2'1 • 
573388. 
60;2'186. 

~~'1 ó7 • 
669:3. 

:35~3~59 " 
8~~;2(Jlt • 

;28'1 't '-I .; • 
(.>07(/3'1 • 
B3(J50~~ . 

'1 't37 • 
'1'16:3'1 • 
"t '1 "Í 99. 

'1 (J U U (3~?' • 

:3386;:i:3 » 

'i • ,(t () 4 /.i2E ,,'" O 6 

'1 813't • 
"I 07"! C) .. 

'17/0 ;~I:. .• 

I-----~~I=============I=============I=~===========I===========~= 

FALIR - Faturamento Real da Indústria Cítrica Nacional 

(US$ 1. 000) 

Deflator: IPA(USA) - base 1980 

FONTE: Cacex 

!====~==!=======~=====!=============!==========~--!------~,.===== 
! 1962! 237.823 61S6.77 4073.22 5236.5 

1966 12743.9 17966.4 30481.5 27495.7 
1970 35838.3 84423.9 93537.1 126828. 
1974 99243.4 126213. 148067. 244898. 
1978 426657. 320715. 338653. 603798. 
1982 515144. 539402. 1.21681E+06 6518U6. 
1986 611826. 725329. 

...: _ •• :_ .... ':-: ._ •.•••• _" ;-0' .•••• _ •••. ••.• ':_ ""; ........ --:_ ..... _. :': ..••.. _ .~ .::: :. 



.321. 

IGPM - índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna 
(Média Anual). - Base: Março 86 = 100 

FONTE: IBRE/CEE/Ind. Econ~rnicos; Conjuntura Econamica/FGV 

'1 <"}47 ! 6 • ~2I]OOOE-O~5 6 • 6 C)()Q () E··· O :'5 7 • '1 (J () () () E -- () 5 
'1 9~.'i"1 ! 9. :.W O om::--()5 '1 .0:3000E-(J't "1 • '1 DUO O r:::····04 
'195:::) . ! '1 .74000[···()/t :2.0900DE-()'t :.2. :3'7'OO()[ -,04 
'195'1 ! 3. 720üOE ····O't ' •• 8 (J O C) U r.:: .... O '. 6.5D()(JOE·-·04 
'196:3 1 • 7~::;()(JOE""O:3 :3.3:3't()()c-:--O:3 5. :2:2900[-03 
'1967 '7'. ;;~~j7CJOE"-03 o • 0'1"1 O.OVt 
'197'1 0.02 O.()~~:3 0.027 
'1975 O.O/t', 0.063 O.()!39 
'1979 () • '1 9'1 O.38;~') 0.802 
'1983 3.9fJ9 '1~~.79 4'1 .65 
'19B7 ~327.7"t 

IGP12N - índice Geral de Preços - Disponibildiade Interna -

Base: Março 86 = 100 

(Mês de julho de cada ano) 

7. <'tO()I]UE-'05 
"1 • ~'jO O DOE'- () > • 

;2 • 7 (j C) jj a E - o /1 

<1. 9UUi.J!J::~-()/1 
7 • ;2'1 )" U Cl E,· ü :; 

0.0'1/ 
O.O:3S 
o . '1 2·; 
'1 .557 

" DO. 9 

FONTE: IBRE/CEE/lnd. Econ~micos; Conjuntura Econamica/FGV. 

!======= =============!=============!=============!======~=~~=~= 
'1 'lI. 4 
'19'.8 
'1952 
'1956 
'1960 
'1964 
'1968 I 

'1972 
'1976 
'1980 
'1984 
'1 (l88 

4 • '1 O O () O E - O ~5 
6. 50000E -O~5 
'1 .04000E·-Q·'t 
2. '1'1 OUDE -04 
't.6'1()OOE-()4 
3. 'tOBODE-'03 

O. 0'1 ~2 
0.0;.2'. 
0.06't 
0.385 

'12.492 
;20B3.5B 

4.7(Jf)(JOE'-(J5 
7. tJ()fJ() ()E-'()5 
'1 .• '17DtJUE-O't 
2.3800c)[-()4 
6 • :36()() DE --o 4 
5.3:3000E·-()3 

D.O··I-f 
(L 027 
0.09'1 
0.8'12 

:~9. 636 

~5. :7iO()()()E -05 
7 • DOD(J()E:--()5 
1 • ~:5~~O(JOE-'D4 
;.2. 6600ClE --04 
"1 • {J()700E-'()J' 
7.396()OE-03 

(J .0'17 
O.O:JÓ 
O. '126 
'1.6'19 

'100.9 

ó.Oc)DOOi::·-C;5 
9. O (J () ClU C _ .. O ',:.; 
'1 • 7 3 li C iJ t: -- D 4 
:3.6 (ji) Cl (J í~~ - j) "t 
'1 " 7 ~5 ~.; OU E -, u::) 
9. -42.:~üCJE·-·03 

o. O~~ 
O.O<t:i 
CJ • '1 i.3 6 
3.93 

357.93 

=======!=====~=======!~============!====:========!=========~=== 

IPA(USA) - índice de Preços por Atacado nos E.U.A. (média anual) 

Base: 1980 = 100 

fONTE: International FinanciaI Statistics (IFS) 

=======!=============!=============!=============!=====~=~==~~~ 

'1 9 ~'5'1 
'195 ~'5 
'19:'59 
'1963 
1967 
'197'1 
'1975 
'1979 
'1983 

OH(· 

'1987 

28.6"18 
~~ :~! • <;2 ~:~ 
3;2.6B9 
35. :i2 
35. '197 
:37 • 2~j3 
,~'") ~""1 r.:' 

...... ~.:.." tI ... J 

6~'j. '13 '1 
87.7,{té 

'1 '1 ;? • 7 () ft 

_.: .. : -- ............ ~ ... : ....... -..... '-' ;--

3'1 .04't 
~~:3 • 0'10 
3:L799 
:35.36'1 
:3~:i.279 

:38. '15fJ 
44. :366 
60.'1 :3:1 

"1 DO. 
'1 '1 ~:j • '.-1 8 

'1 'I 9.09 
. : .............. _ ... :-...... "";" ............... . 

29. -i ~j3 30.3fl6 
3;2.565 32 n ó(J:? 
34.7/,5 :i ~'.; . ~! ::; U 
3~:j.2:]8 

-':' .__ .0;) "'") 
\.} ,J • .... 1 '"_ 

3~:i. 97tl 37 • '1 /'1 
~39. 679 /1 'I • '1 '1 H 
;::iO. '164 ~·.:j9 n l):'? ! 
72.~~8~5 /7.96 

·109.16U '1 '1 "1 · :306 
-1·1't.(} 11 '1 o:;-

• J 

':: ..... -:: : .... :- ... : :'!~ ::::::: ............. : .• I .. , ..... _ .. - .... , .. 



.322. 

JUROS - Taxa Real de Juros (centesimal) 

FONTE: Oliveira [45 J; Brandão, Faro e Martins [8 J; 
ANDHIA 

!=======I=============!=======~==~--:----===~=====!=======~==~~-
-1 (fÓ~~ --0.074 ---O. -1't;2 --O. -I ~:'5 --0.0:';3 

-1966 -0.027 O.O-lS.' 0.07-1 O. 07"1 

-1970 0.07;2 6.33·'t3DE···O:3 li .0--16 ! ·--:3 .. lt :3 3-1 -1 E -- (1.3 

'1974 - () • -1 ~_~ 4 -0.067 --O. 07~~ "'t. 8;:246/d~:--Q3 
-1978 O. (J-15 -0.2-1-1 --(). :3't7 ··-O .. Oj:, 

-1982 ().0;29 -O. -19 -0.06 0.063 
-1986 - () • ()-1 .. () • -1 -1 7 

'======='============='=============!============='============= 

OASU - Oferta Americana de Suco d~ Laranja (1.000 t) 

OASU = 4,32 . DILA 

!=======!======~======!=============!=============!========~==~= 
-1 (y6;_~ 20:3. O', -146.08 
-1966 1,-19. CJ-'; 267.84 
-1970 4't9.28 't49.~?8 
-197 1t 587 .~5~? ! 626.4 
-1978 557 a ;28 7 't7 • :36 
-1982 492. l t8 4 -1 () • " 
-1986 4-14.72 .It 75.2 

2~3~~.28 
:397. "t':t 
570. ;~"t 
639.36 
6~~~~. 013 
37-1 .52 

"').i7 ~)' 
1. •.• t_) F • \J ""t 

, ''"'I I r.., , t 
Â.f'\J C) ai \.JL..: 

5:7 0" ~~4 
56~).\1'2 

/t.tt~7. 28 

!=======I=============I~============I============= ======~====:= 

OEXSU - Outros Países Exportadores de Suco de Laranja (1.000 t) 

OEXSU = DASU + DESU + DISU - OISU - OASU 

=======!=============!=============!=============!=========~=~~ 
-1963 -147.028 4"t.8í38 6:3.6't4 --93.27,:', 
-1967 ~?6:3. -1 :34 -1-16.9-14 ;,:~9 .l)"t2 9D.778 
-197-1 ;2()"t.6-18 '157. (J-14 ~U4.73', ;.2 ~.;.:; B .. ~:2 7 ;~ 
-1975 :32;2.6.1t :~ í3 O • <18 6 't/O.95:2 <S::5. :3/i:; 
-1979 -:3;_~ • ~5-1't -166.648 369. 2~W 3~j8. 328 
-19B:3 689. -13 ( )! 520.74~? :389. :H2 9!JO.6~;2 

-1987 769. 8~j e! 

=======1=============1=============1=============1=======~~=~~= 

(e) Estimativa. 
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OISU - Oferta Interna de Suco (1.000 t) 

OISU = 3,7 x DILI 

!====:==!=============!========~=~==!==~==========!:==========~~~ 
'196;2 G.~~~?2 7 • Á'i 7..ti "1 "1 • "1 
'1 (i66 '1 't .8 '''J 1::- r' 

c. ... .) • 1 37. ''').r'. ":) ... ") ,) .... } 

'1970 1:'-1::" r: 
.:J.:J • .:J 8~j. '1 "12!:'i. B '129 .. ~) 

'1974 "1 B"1 .3 "196 :-1 2',7. Cf 2 ;2(}> • 't 
'1 ?7(3 4:3;2. 9 4~~jÜ.B ~.)·1 () • ó 5,7:3 • ~:; 
'198;2 ~j9~:S.7 6'10.5 684.5 B"1 /t • 

'1986 6()3 • '1 666u 
1-- _____ 1 ___________ --I-.------------I ___________ ~-I-___________ _ 

PIBA - Produto Nacional Bruto Real dos E.V.A. (preços de 1980) 

(US$ Bilhões) 

FONTE: IFS 

=======!=============!=============!=============!============= 
1962 1542.4! 1605.7 ! 1691.4 ! 1789.4 
1966 1892.9! 1946.9 ! 2027.7 2077.1 
1970 2071.1 2129.9 2235.9 2352.1 
1974 2339.5 2310.1 2422.9 2536.1 
1978 2670.2 2736.3 2732. 2784.S 
1982 2713.8 2810.7 2991.4 3093.2 
1986 3182.9 3274.9 

=======!=============I=============I===========~=I=-~~======~== 

PIB&~ - Produto Interno Bruto Nominal da C.E.E. 

(US$-milhões) 

FONTE: Eurostat 

!~======!============= 
'1962 
'1966 
1 <;-'7 () 
'1974 
'1 ()78 

22'1 .3 
3·1~t.;2 

47 (j. 

'1 '1 B() • 9 
'199 (] . 

===c=========!=============!======:====== 
242.9! 269. ! ~:9~~. 
334.6 375.7 420.2 
5~;5. 667. "1 ·lD75.~; 

1381.1 1424.6 1616.6 
276G.6 

1982 2382.9 2374. 2296.1 2407. 
1986 3355.6 4206.8 ! 

I=======I=============I=============I~~~-~========I~============ 

PIBE - Produto Interno Bruto Real da CEE ( US$ milhões) 

Deflator: IPA(USA) - base 1980 

FONTE: Eurostat 

=======!=============!=============!=============!=:=====~~~===~: 

1 <) 6 ~:~ 6 ;.~ 6 • 5 ~":"i ""\ 6 <J (] " '1 "1 ~; 7 6 ~~ • 4. n 8 G"l "1 • 6 {] ;2 
1966 845.29 898.185 984.603 1059. 
'1 97 O '1 '1 ~,);7 • 6't '1 3 O 6 • 6 :::; '1 ~:i 0:3 • 6 ;.~ ;2"1 4:3 • 9 7 
1974 1980.67 2120.5 2090.92 2236.41 
1978 2564.14 2753.29 2768.6 2251.57 
1982 2140.85 2106.391989.37 2094.86 
1986 3009.51 3~74.06 

........ _ ...... _ .•. _ .... I •. ~_ ... _ ........... . 
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PIBRI - Produto Interno Bruto Real do Brasil 

(índice de Produto Real - base: 1980 = 100) 

FONTE: Conjuntura Econ~mica/FGV 
=~=====!~============!====~========!=============!============= 

'1920 ! 2.70:) 2.749 :3.054 3. :36 
'192'. ! 3.36 3.'tO:3 3. '.47 :3. 796 
'11128. ! 4. ::1'1 <1 4 .. :3'1 <] 4. '145 .:;. Oi 4 
'1932 ! 4. '10'1 ":t • 62~) 5.0<'".>'1 ~:j.;2l9 

'193ó ~5 • (j ~:~';t 6. -1 ~:52 Ó. '.57 6.719 
-19'tO 6.B06 7. :33 6.937 7.504 
'1 <?44 7.053 8.D7~2 9 .0:31 9.424 
'1948 '10 • ;.:~97 'i '1 • ~:'1 ~3 '1 '1 .990 -1;.2 .. 522 
'1952 '13 • :39 1• '1·; • '1 8 ·1~:;' 096 16.,623 
'1956 '16.972 '18.368 ~W. ~)G8 ~~;2. 25-1 
'1960 24.56't ~~6 .'.4 ~~ 8 • 'i t3~5 28.44/" 
'1964 29.·i BB ~~9. 843 3"1 .457 32.8'17 
1968 36.5"18 40. ;27 "i3 .. 5 /t8.5 
·197;.~ 54. :3 <'".>'1.9 67.5 7 'i " 
'1976 78. 8'1.5 8~5. 5 91 .6 
'1980 '100. 96.9 97.9 9 r-s • '1 

'1984 '100.5 '109. "1'17.7 'i 2'1 ' ... 
• c:.. 

I=======!=======~=====!=============!=============I======~====== 

PISS - Preço Nominal do substituto do Suco de Laranja (Preço do 

Suco de Grapefruid (US$/dozen (NQ 3 CAN)) 

FONTE: USDA 

3.93 4.03 
'196'. t 4'. '15 4. '1'1 4. O~~ 
-1968 3.9H 4. '17 4.37 
'1972 4.5 .t • • '18 4.39 
-1976 4.5:3 5.0'1 5.05 
'1980 7. '1 7 • 8~) 7.68 
'1984 8.98 9.67 9.8'1 

PISSR - Preço Real do Substituto do Suco de Laranja (Preço do Suco 

de Grapefruit) (US$/dozen (NQ 3 CAN)) 

Deflator: IPA (USA) - base 1980 

FONTE: USDA 

=======!=============!~============ =====~===~--_._-=~~~~~=~=~= . . 
1960 11.029 11.153 11.41i1.592 
1964 11.763 11.424 10.84210.603 
1968 10.43 10.509 10.628 10.524 
'1972 '10. '1":t3 8. :;~:n 7. :36::, /" .047 
1976 6.649 6.931 6.478 6.872 
1980 7.1 7.191 6.9 7.072 
1984 ! 7.78 8.416 8.798 9.162 

!=======!====~========!~===========~I=============!=====:====~=~= 
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PISU - Preço Nominal Internacional do Suco de Laranja <US$/t a 65°BRIX) 

FONTE: Commodity Yearbook; Funcex (Fundaçio Centro de Estu-
dos do Comércio Exterior). 

!=======!==~==========!=============!=====~=======!=======~~~=== 
'1960 602. 6:':;9. 559. 8"17. 
'1964 8~t5 • 64~5 • 645. , ... ,-,(", 

;:'~u. 

'1 <J.:S8 65(j. 7'17 " 6't5. 7'17. 
'197;2 7G8. 7'17. 7'17 n I' ~3 ti • 
'i 97 é) 7'17. "179'1. '164B. '1~576. 
'1 <;;'80 '1 ;290. 'i ~:j7 6. '179'1 " '17;,~(), 

1984 2221. 2049. 1476. 1963. 
!=======!=============I=============!=============I======~====== 

PISUR - Preço Real Internacional do Suco de Laranja (US$/t a 65° BRIX) 

Deflator: IPA (USA) - base 1980 

FONTE: Commodity Yearbook; Funcex ,(Fundação Centro de Es

tudos do Comércio Exterior). 

======= =============!=============!=============!===~===~===== 
'1960 
'1964 
0'1968 
'1972 
'1976 

'17()~L 4:2 
2395. '18 
'1727. OS 
'1776. '12 
'1 O~:52 .36 

'1 B7 O. '1:3 
'1 ?9;~. ?;':i 
'1807. D'1 
'14;29. :3'1 
2/177.68 

'1 ::5a;,~ " ó6 
·173~5. ~~lt 

"I ~,;6B. 66 
'120;2 • ~:';9 
;2 '1 '1 :3 • 9 '1 

.oi i ... .,'j -, ... 
I t (.;_1; .. • ,. i 

'1 óüB" O,'.. 
'12(J9.13'7 
'17(j{,.. 'i 

'1980 '129D. '14't3 o 64 '1609.07 "! ~5;?6. "1-1 
1984 1924.31 1783.29 1323.77 1714.41 

==~==== ============~I=======~~~==~I~========-~==I======;==~===~ 

PMCC - Preço Nominal de Referência para Exportação de Suco de 

Laranja Fixado pela Cacex (US$/t a 65° BRIX) 

FONTE: Cacex 

!=======!=============!=============!=============;=====~======= 
! '1960! Da! D. O. O. 

'1 (l64 O. D. O. O. 
'1968 (Jo O. Da O. 
1972 O. O. o. O. 
'1<.7'76 O. O. o. O. 
'1980 O. O. '1'1 DO. '1390" 
1984 1759. 951.! 1051. 1512. 

1=======1=============1=============1============= ==;===~=~==== 

PMCCR - Preço Real de Referência para Exportaçio de Suco de 

Laranja Fixado pela Cacex <US$/t a 65° BRIX) 

Deflator: IPA(USA)·- base 1980 

FONTE: Cacex 

!=======!=====~=======I=============!===~=========!=====:~===~~~ 
! '1 <) 6 O ! (] • O .! O .! tJ • 

'1(1'64 O. O. O. U. 
'1 (.1' 6 8 O • O • () • O • 
'I 97 2 () • (J • O • () • 
'1 <) 7 6 O • {) • O • CJ • 
1 <; 8 O O • O • 9 H a . 2 6 J '1 ~,~:3 ::l • ::; 1 

( I':> ' " 
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PPIS - Preço Permanente Real do Suco de Laranja (Cr$/t) 

PPIS = 0,25 PRSUR + 0,25 PRSUR(-l) + 0,25PRSUR(-2) + 

+ 0,25 PRSUR(-3) 

!==~====!=========~===!======~=~====!=============!===========~i 
! -1 96:3 ! O • () <; B . ! O • -1 () 6 ! O ~ -1 li -1 ! () • O 9 9 ' 
! 1967! 0.086 0.074 0.073 0.074 
! 1971 ! 0.08 0.084 0.081 0.076 

-1 975 . ! O • 07'1 O·. 06:3 O • 077 O • I] 9 

1979 0.099 0.103 0.087 0.079 
'1 98:3 ! iJ • 0/8 () • D 9 4 O • -H) 6 O. 1 O 4 
1987 ! 0.099 

I~~=====I=============I========~====I===========~=I===========~: 

PPISl - Preço Permanente Real de Suco de Laranja (Cr$/t) 

PPISl 0,5 PRSUR + 0,3 PRSUR(-l) + 0,1 PRSUR(-2) + 

+ 0,1 PRSUR(-3) 

1=======I=============I=============t==========~==I=============: . - . - . I 

-1963 0.0<.7'9 0.'1"1 :3 O. -10'1 0.OC7 
'1 ?67 0.073 0.07·1 0.078 (J.078 
-197 -i O.Ofl;_~ O.Ü86 0.079 0.07 
-1<;>75 0.067 0.06 '1 0.0<1'3 0.'106 
'1979 O • '1 0:3 0.089 O.Cl76 OGO/5 
-198:3 0.086 D. '1'1 O. -1'16 O.OQ3 
'1987 O.OB'; 

1=======1=============1=============1=============1============= 

PPLJ - Preço Permanente Real da Laranja (Cr$/caixa de 40,~ kg) 

P~LJ = 0,25 PRPLR + 0,25 PRPLR(-l) + 0,25 PRPLR(-2) + 

+ 0,25 PRPLR(-3) 

I 

!=======!===~=========!=============!=============!~====~~===:== 
'196:3 O • 02;.~ O. O~:7 0.029 O.Ü26 
'1967 O • 0;26 0.()2~~ O " ()~~7 0.028 
'197'1 0.0:3 O • 0:3 O.()28 U ~'7 • t: i..~ 
'1975 O .()~~~) 0.0;23 0.023 Ü.02:~ 
'1 (179 0.027 0.028 0.0;26 0.025 
-1983 O. O~?4 O.O~U 0.0:3:3 0.031 
-1987 0.033 

PPWl - Preço Permanente Real da Laranja (Cr$/caixa de 40,8 kg) 

PPLJ1 0,5 PRPLR + 0,3 PRPLR(-l) + 0,1 PRPLR(-2) + 

0,1 PRPLR(-3) 

:-------:--~========== =============!=============!=======~===== 
"1 <jl63 
-1967 
'197'1 
'1975 
'1979 
'1983 
'1987 

B • (}'1 '1 fl <;' E - O ~'3 
8 • ::)1 ;2;26 [: .. - () 'j 
··1.0.<',O·10E .... (j·; 
8. O()~5DóE-··O:::i 
'1 • ()5~55~:~E--()-t 
O. 9'1 ;.~;27E·"·()5 
'1 • O!~i:];?B E· .. · () 't 

_. -- .... :::: - -: .... I - -- '- .:.: :·c· ._ .. :::' == : ... :.: .. :. : ... o:: 

'1 • ;.:.~·I 7 ~.:'i It E •. O I, 
8. 6(Jl/tOE-·()!~j 
'1 • ()UUGCJE ... (J/, 

7 • 7 ;? ~.'i·1 6 E .... () ~.'i 
'1 • () (] ;.~ CJ I, E·· .. () i, 
'1 • '1 :3 7 <;' 7 E - () ft 

1 

'1 .·1 ;2~U:3E -()4 
·1 • ;.~ 6 ::3 (i i3 E ... () It 

"1 .·1 !::ifYI6E -O/t 
() • (jI;'2 <) ,; '1 E .... () ~:; 
<;.' • B ~2 (i' <; () E - () ~j 
'1 • !'5 Ó ~:.:i 7 nE _ .. (),; 

9 • '1 7 9::)1 E .- íJ ~j 
'1 • '1 ~?.:; ~5 O E - 'J ". 
9. ~j80ó:3E-05 
'1 • O 6 9 7 ;7 E .- t) <, 
9.698::;U[-ü~J 

·1 • '1 ~:; 6 :3 6 [ - O I, 

:." :-....... ;: ::::::::::=::- :: ::::::::::: ::.: I o::: ::::::::::: o:: o:: ::::::: O": o::: ::: :c" == I .:: =:=:::: .;:: .. " :., .. ,::: .. : .: : .. : :: 
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PRIS - Preço Nominal da Muda de Laranja (Cr$/unidade) 

FONTE: Preços Pagos pelos Agricultores (IBRE/FGV) 

!=======!=============!~============!=============!========~=~:-
·195<]' 
·1 <i63 
·1 (),s7 
·197·1 
·177:5 
·1979 
1983 
·1987 

3. 1tf)()[)O[··-(]8 

·1 • ~:5:3()()(JE····()7 
7 .·1 'I{)OOE>·07 
·1 .97 l tClOE·_·Oó 
5 • 8·1 ft () () E - () 6 
;.~. 20090E·_·05 
4 • ·1 8 .i; ;.~ 7' E - (] "t 

0.038 

:3. "/O(JOOE ····OU 
~:; • ·1 <1 O Cl (J E ._. 07 
<i • 1.90 ()()f.>O 7 
;2.35DDO[-06 
6 • 8 :3 B () (J E -- C) 6 
·;.0873DE·-05 
·1 • 7694 7 E - 0:3 

,:;. ~.'i()O(JiJ[--()B 
·'f • B ·,t () () C) E .- () 7 

, ·1. ·18 1tC)O[·-{)6 
~:~. UHOUClE····O!:.. 
9 a :3't(3()ü E _. D6 
l3. ··15<jltO[--O~:j 
8.0 .. ;7·1 .. ;E····03 

9. :3()O()()E-··O~~: 
1 ~:i.:31t(J(Jc)[-U7 

·1 • 55;?ClDE>·O.S 
:3. G8(JUUF-·(Jt, 
·1 • "t:; l ;.20 E _. (J:5 

·1 • 6~5~53:3E-(J·~ 
O" 0·17 

j=======I=============!============~I==========~~~I============= 

PRISR - Preço Real da Muda de Laranja (Cr$/unidade) 

Deflator: IGP12N - base 1980 

FONTE: Preços Pagos pelos Agricultores (IBRE/FGV) 

!=======!=============!=============!=====~====~==!==========~~~ 
·1 (759 
·1963 
·1967 
·197·1 
·1975 
·1 <7'79 
1983 
·1987 

3. 5~57()6E-·0~j 
3 • 3 ~) 6 4 ·1 E - () 5 
2.9·1629E·-05 
3.7:3B27E-()5 
5. 0~~80;:5E-05 
4. 5!:,jO~5"tE··-05 
' •• 0(18flBE--{)5 
4.08857E-05 

:3.0:37:3·1 E·_·05 
5. B()66:3E--O~.5 
3.·1 ;297:3E·-05 
:3 • 8 .. ; 4 4 5 E -- O 5 
".·i 1,;2ClJE--()5 
4.0832GE-05 

! 5.45336E-()5 

2. 7;.~4()6E-()~5 
3.4<;'6Cl6E-··05 
3. 27()O··1 [····D5 
"'.D9:393E·-05 
3. 9:3\t30E--G~5 
3. 8705:3E--O~j 
7.8·16/t4E-··()5 

3. ~i77·1·1 E·_·(J5 
~t • ·1 <1' E: ~.; 1.1 E ._. I) ~j 
.. ; • 4 ·1·1 01 E .. -O ~5 
::5.9:3 ,",:,:::j(S i::: - D::::i 
6.5BOB7E··G5 

!======= =============I=====~=~~~~==I============='============= 

PRLA - Preço Nominal Recebido pelos Produtores de Laranja 

nos E.U.A. (Flórida) - (US$/caixa de 40,8 kg) 

FONTE: Agricultural Statistics; Fruit anà Tree Nuts (USDA) 

=~~==========!======~====~=!=============!======~=~~~=~; 
·1963 
·1967 
·197·1 
·1975 
·1979 
·19B3 
·1987 

't.99! 3.·1··'! ;.~.~? ·i.:·.j~' 
2.8 2.48 ·1 .93 ~:.: • ~:2Y 
2.94 2.6·1 '') r.;-i::' 

..... .J.J 2.ó2 
2.70 3. ~~7 ~:; .. 39 é) • () l 
5 . ·17 5.6't 5.98 6.ü5 
7 • 7~:j 8.95 5.94 7 ,.)'") 

• ,1."- c .. 

8.73 
1======= =============I=============I=============I~~=====~~~=~= 

PRLAR - Preço Real Recebido pelos Produtores de Laranja nos 
E.U.A. (Flórida) - (US$/caixa de 40,8 kg) 

Deflator: IPA(USA) - Base 1980 

FONTE: Agricultura1 Statistics; Fruit and Tree Nuts (USDA) 

!======= =============!==~===~==~=~=!==~==========!====--======= 
··1963 
·1 <"}67 
·197·1 
·1975 
·197<i 
·1 '18:3 
·1 <t87 

·l't • ·1 77 
7.5··'6 
6. 9~~;2 
't • ;.~6B 
5. 89~~ 
6.B76 

.7 • 6;2't 

8.8·1~5 

6.'t99 
~7i. 813:3 
',.7(i9 
~:5.6't 

7.75't 

6. ·1·15 " .. ;.2;.24 
't .. D6't ~=; .. ~~ :~? 
5.08:3 It.394 
7.'t:57 7.7f36 
5. 't78 6. ·154 
~5. ·17 [, • 47::'.i 



.328. 

PRMO - Preço Real da Mão-de-Obra Empregada na Indústria 
(índice de Sal~rio Mínimo Real) 

FONTE: Dieese 

!=======!=============!============= =============!============~ 
1960 ! 
1<964·! 
°1968 
°1972 
°1976 
°1 (t80 

°100.3 
92.49 
70. ~j9 
64.7B 
56.5 it 
6°1 .78 

°1°1 °1 .52 
B9 ~ °19 
ó7 • 7:=1 
~5<) • ~36 
58.92 
6'" '" l \.1 • ,.;) At 

1984 52.04 53.24 

°10°1 . 8~: ~j ,;.' ri ~)-1 

76.03 /°1 Q"" . , '-

68.9:3 é,r.;;.96 
54.'t8 Si>.901 
60.7 6°1 . ~~9 
66.02 ~í6 .1 
50.36 :36. :31 

1===~===I=============I====~======== =============I==========~== 

PRPL - Preço Nominal Recebido pelos Prcdutores de Laranja no 

Brasil (são Paulo) - (Cr$/caixa de 40,8 kg) 

FONTE: Cacex, Instituto de Economia Agrícola (IEA) da 
Secretaria de Agricultura do Estado de são Paulo. 

!-~~~~==!=======~=====!========~====!=============!====~~======= 

1960 1.00000E-07 1.20000E-07 2.50000E-07! 4.10000[-07 
1964 1.38000E-06 1.30000E-06 1.50000E-06 1.70000[-06 
1968 2.91000E-06 6.09000E-06 4.00000E-06 5.30000[-06 
°1972 6.50000[0-06 9. OOOOD[--()6 6. BODOClE--Oé. 8. O(J(J!Y)[ -U6 
1976 1.20000E-05 3.00000E-05 3.60000E-05 5.10000[-05 
1980 9.00000E-05 2.10000E-04 4.00000E-04 8.50000E-04 
1984 4.50000E-03 0.02 0.018 0.095 

I=====~~I~~===========!========~====I=============I============= 

PRPLR - Preço Real Recebido pelos Produtores de Laranja no 

Brasil (são Paulo) - (Cr$/caixa de 40,8 kg) 

Deflator: IGP12N - base 1980 

FONTE: Cacex; Instituto de Economia Agrícola (IEA) da Se
cretaria de Agricultura do Estado de são Paulo 

I=======!=============!=============!=~===========!===========~ 
1960 ! 8.20896E-05 ! 7.26415E-05 9.55809E-05 8.99430E-05 
1964 1.55898E-04! 9.39024E-05 7.80827E-05 6.94356E-05 
1968 9.59696E-05 1.65710[-04 9.21935[-05 1.00369E-04 
1972 1.05975E-04 1.27935E-04 7.35827[-05 6.91855[-05 
1976 7.26884E-05 1.26422E-04 1.09727E-04 1.05447E-04 
1980 8.99~15E-05 9.96166E-05 9.51245E-05 8.32651E-05 
1984 1.38687[-04 1.94266E-04 7.03226E-05 1.01873E-04 

=======I=============I===~=-----~-~I~============I============: 

PRSUR - Preço Real do Suco de Laranja Recebido pela Indústria 

Nacional (Cr$!t) 

PRSUR = ER(l + s) 

I ="::::::::: = :: ::: 
°1 <J 6 () 
°1 :164 
°1968 
°1972 
°1976 
°1980 
°19B4 

===~=========!=============!=============!=====~====~== 
0.094 0.109 0.083 I 0.108 
0.124 0.089 0.074 0.058 
0.074 0.084 0.079 0.084 
0.088 0.072 0.062 0.064 
0.056 0.128 0.111 0.104 
0.068 0.067 0.076 0.1 

,o . °1 :3 °1 () • 0,., 8 I .r Cl • () ; 6 
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QPLJ - Produção Brasileira de Laranja 
(1.000.000 caixas de 40,8 kg) 

FONTE: Horticultural Products Review (USDA) 

!=====~=!==~==========!=~===========!=============!===========~= 
'195(3 ;29. '''\'1 

'lo) , .... ~3~3 • ~3~; .. 
'1962 :37 • 6'1 . I. \:. 

tJ • <S;.2 .. 
'1966 72. (3:3 • 8 r

) c.. .. 80. 
'1 '17 (J 9<J. SI ~5 • "1 '1~; .. 9D. 
'1974 '137. '1 ~28 • '140 • '1:35. 
'1978 '195 . ;2'1 ~2 • 2'"17 u 228 • 
'1982 ...,' , c. Àt oit .. 2't~:'.i • 23;2. ;2~)7 • 
'1986 ;2(S~5. 29"'"t ,. 

I=======I==========~==I=============!=============!===:======:== 

RBPD - Saldo Total do Balanço de Pagamentos no Brasil 

(US$ milhões) 

FONTE: Boletim do Banco Central 

=======!===:========= -----~=~=====!=============!=====~======~ 
'1 <-;47 
'195'1 
'1955 
'1959 
'1963 
'1967 
'197'1 

-·18;.~ • 
····29·1 . 

'17. 
-,·15"t. 
-244. 
-245. 

5:30. 

'0) I 
-,~."t • 

-6'1 ;'5-
'194. 

-4'10. 
4. 

32. 
2439. 

--74. 
'16. 

-·H10. 
'1 '1 ~j .. 
33'1 u 

549. 
2"1lB .1.> 

·_·~~[l3 • 
-2~53 • 
-3 l t6. 

'153. 
1:.-:0 I I::' 
J"'t.J .. 

-9!50. '1'19'1 .7 '1975 630.. '1262. 't 
-3;~~'14 .9 --347'1.6 1979 624.7 -8828. 
-5/tO";.5 700.2 1983 -3200. -12356.2 

1987 !, -10227~5 

=======I===~~~~~~~~~:I=======~~~=== ======~---~~=I============= 

s - Taxa de Subsídio Fiscal à Exportação de Suco de Laranja 

( centesimal) 

FONTE: Capítulo 111 

!===~~==!=============!==~~~======== =============!============= 
'1960 I O. 
'196 't O. 
'19éH O. 
'1972 O. '166 
'1976 O. '166 
'1980 -2. ü()OOOE· .. 03 
'198 /t () • () ,<'t 

O. 
O. 
O. O'. 
(). '166 
O .2'14 

-(J.032 
-O.{).tt4 

O. 
D. 
O. '16 
0.'1 b6 
O • ;!~~ft 

_-o • 0'1 
-() • '1'1 

o. 
o. 
O • '16,-S 
O. '166 
() • '177 
lL02 

-0 .. 086 
======= ===========~=I=========----I~============I============= 
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TIME - Tendência 

!=======!============= ======~====~= =============!======~=====~l 
-1962 
1966 
-1970 
-197 't 
-1978 

5. 
9. 

-13. 
-17. 

'1 c... 

6. 
-10. 
-I/t • 

-i B. 
-19B2 2-1. 22. 
-19[:l6! 25. ;26.! 

';) .. .; . 
"7 
I • 

-i -i • 
-15. 
-19. 
"") ."'\ 
~oWi. 

o. 
-12. 

20. 
I') .' 
í:'. "l " 

I=======I=====~=======!====~==~===~=I============= ~========~==~! 

TQPL - Taxa de Crescimento da Produção Brasileira de Laranja 

-1959 
-19b3 
-1967 
-197-1 
-197:'5 
-1979 
-1983 
-1987 

(%) 

TQPL 
QPLJ - QPLJ(-l) 

QPLJ( -1) 

O. -i O::l 
O. é."i9 
O • -15:3 

-O.()'~ 

-0.066 
0.007 

I,. U983óL-Cl3 
O. -1 Cl ') 

O. Cl3-1 CJ • (J.S-l 
·· .. O.2ó::2 0.:378 

-- () • CJ -1 ;_~ -0.O~~4 

O. ;2 -1 -1 --o. -i ',:3 
ü.()'i't --0.0:36 
O.D24 O" O~5-1 
0.029 O. --13'? 

()"U~~i7 

U. I ó-1 
() .. ~~:3/" 
iJ " :>,ü 

u.O? 
---U. Ul? 

I~======I=============I==~==========I-=============I===~==,~=~==== 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



.332. 

1. BANCO CENTRAL DO BRASIL - Boletim Mensal, vários volumes. 

2. BARBOSA, F.H. - Microeconomia: Teoria, Modelos Economé

tricos e Aplicações à Economia Brasileira. Rio de Ja

neiro, IPEA/INPES, 1985. 

3. - Modelo de Equações Simultâneas. Ensaios Eco

nômicos EPGE, n 2 37. 

4. BARBOSA, F.H./SANTIAGO, F.S. ~ Os Principais Problemas da 

Agricultura Brasileira: Análise e Sugestões. 

Janeiro, IPEA/INPES, 1988, p. 243-264. 

5. BOBLIO, P.V. - Lex: Coletânea de Legislação 

dência, vários volumes. 

e 

Rio de 

Jurispru-

6. BRAGA, H.C. - Aspectos Distributivos do Esquema de Subsi

dios Fiscais à Exportação de Manufaturados. Pesquisa e 

Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, dez. 1981, 

p. 783-802. 

7. BRANDÃO, A.S.P./CARVALHO, J.L. - Uma Estimativa da Taxa 

de Câmbio de Equilibrio de Livre Comércio para o Bra

sil, 1960-83. Revista Brasileira de Economia (RBE), Rio 

de Janeiro, v. 43, jan./mar. 1989, p. 3-18. 

8. BRANDÃO, A.S.P/FARO, C./MARTINS, M.A.C. - Juros, Preços e 

Divida Pública, Volume 11: A Economia Brasileira (1971/ 

1985). Ensaios Econômicos EPGE, n 2 101. 



.333. 

9. CARDOSO, E. - Incentivos ~sExportaç6es de Manufaturas: S~-

rie Histórica. Revista Brasileira de Economia (RBE) , 

Rio d~ Janeiro, 34, (2), 1980: 

10. CITROSUCO PAULISTA S/A. - Laranja e Cia. Editado pelo De-

partamento de Comunicação Social da Citrosuco Paulista 

S/A., nov./dez. 1988. 

11. CLARKE, J.G. - Inovação e Expansão do Mercado da Indústria 

Brasileira de Citrus no Período 1962/71. Artigo Prepa-

rado para a Reunião Internacional de Especialistas so-

bre o Papel do Empres~rio ~o Desenvolvimento Agrícola, 

em Berlim, realizado de 8 a 17 de novembro de 1971. 

12. COMMODITY RESEARCH BUREAU, INC - Commodi ty Year Book, 
, 

va-

rios volumes. 

13. COMMONWEALTH SECRETARIAT - Fruit and Tropical Products, 

vários volumes. London. 

14. DURAN, T. A. - La Cadena de Distribuición y la Competitividad 

de las Exportaciones Latinoamericanas. La Exportación 

de Jugo de Naranja Concentrado y Congelado de Brasil. 

CEPAL, 1989. 

15. EDIÇÕES ADUANEIRAS LIVRARIA LTDA. - Coletânea das Leis do 

Com~rcio Exterior (Livro do Ano), vários volumes. 



.334. 

16. EDIÇÕES ADUANEIRAS LIVRARIA LTDA. - Guia Prático de Expor

tação e seus Incentivos (GPEI), vários exemplares. 

17. EUROSTAT - Monthly ExternaI Trade Bulletin, vários exem

plares. 

18. - Eurostatistik, vários exemplares. 

19. - Economie Européenne, vários exemplares. 

20. FERREIRA, F.L. - Suco Concentrado de Laranja: Produção 

Brasileira e Mercado Internacional. Dissertação de Mes

trado, Escola Superior de j\gricultura "Luiz de Queiroz", 

Universidade de são Paulo, Piracicaba, são Paulo, 1972. 

21. FLORIDA DEPARTMENT OF CITRUS (UNIVERSITY 

World Orange Juice Outlook 1989/90 

OF FLORIDA) 

through 'r998/99 

Seasons. Wórking Paper Series, January 18, 1989. 

22. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) 

Yearbook, vários volumes. Roma, Itália. 

Production 

23. 

24. 

- Trade Yearbook, vários volumes. Roma, Itália. 

- Citrus Fruit Fresh and Processed, 

Statistics, vários volumes. 

Annual 

25. FRANCO NETO, A.A.M. - Estimação e Simulação Dinâmica de 

um Modelo Macroeconométrico de Pequeno Porte para a E

conomia Br.asileira. Diss~rtação de Mestrado, EPGE, FGV, 

Rio de Janeiro, 1988. 



.335. 

26. FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO EXTERIOR (FUKCEX) -

Balança Comercial e Outros Indicadores Conjunturais, 

v~rios volumes. Rio de Janeiro. 

27. - Estudos Setoriais: Grupo I Sucos cí tri-

cos, janeiro/1981. Rio de Janeiro. 

28. FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV) - Conjuntur~ Econ3mica, va-

rios volumes. Rio de Janeiro. 

29. - Agroanalysis, v~rios volumes. Rio de Janeiro. 

30. - Preços Pagos. pelos Agricul tores, 
, . 

varl0S vo-

lumes. Rio de Janeiro. 

31. HASSE, G. A Laranja no Brasil - 1500-1987. Ed.Duprat 

e IOBE, são Paulo, 1987. 

32. INTERNATIONAL MONETARY FUND (H1F) - Interna tiona1 FinanciaI 

Statistics, v~rios volumes. Washington, D.C .. 

33. IRIAS, L.J.M. - An Econometric Model of International Trade 

of Fronzen Concentrated Orange Juice. Dissertação de 

Doutorado, Unive~sidade da F16rida, F16rida, 1981. 

34. JOHNSTON, J. - Econometric Methods. Mc Graw-Hill, 2
nd 

Edition, 1972. 



.336. 

35. JORGENSON, D.W. - Capital Theory and Investment ~ehavior. 

American Economic Review Papers and Proceedings, 53:247-

59, 1963. 

36. K~ENTA, J. - Elementos de Econometria. Ed. Atlas, são 

Paulo, 1978. 

37. KRAUS, H.G. - Comercialização de Produtos Citrícolas. Pa-

lestra Proferida na VII Semana de Agronomia em Ilha 

Solteira, 21/09/89. 

38. LARSON, H.J. - Introduction to Probability Theory anà 

S ' , 1 I f J h W' 1 d S 3nd Ed' , tatl.stl.ca n erence. o n l. ey an ons, - l.tl.on, 

1982. 

39. ~lARTINELLI JUNIOR, O. - O Complexo Agroindustrial :lO Bra-

sil: Um Estudo sobre a Agroindústria Citrícola no Estª 

do de são Paulo. Dissertação de Mestrado, Universidade 

de são Paulo, Faculdade de Economia e Administração, 

são Paulo, 1987. 

40. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (FUNDAÇÂO IBGE) - Anuário Esta-

tístico do Brasil, vários volumes. 

41. MORAIS, E.L./MEDEIROS M.L.M. - A Participação Brasileira 

no r1ercado Internacional de Laranja e de Suco de La-

ranja: Comportamento Recente e Perspectivas. i"!inisté-

rio da Agricultura (Secretaria Nacional de Planejamento 

Agrícola), Brasília, D.F., Junho/l978. 



.337. 

42. MORETTI, V.A. - Demand for Brazilian Frozen Concentrated 

Orange Juice Exports. Dissertaçâo de Mestrado, Univer

sidade"da F16rida, F16rida, 1978. 

43. NAMEKATA, Y. - Modelos Alternativos de Oferta: O Caso dos 

Citros no Estado de são Paulo. Dissertação de Mestrado, 

Universidade de Viçosa, Minas Gerais, 1977. 

44. NORONHA, J .F./GASQUES, J'.G./AMARO, A.A. - Análise Economé

trica da Oferta e Demanda de Laranja no Estado de são 

Paulo. Revista de Economia Rural, Brasília, v. 16, n 2 2, 

p. 79-96, abr./jun. 1978. 

45. OLIVEIRA, B.A. - Mercado de Soja em Grão, Farelo e Óleo: 

Uma Evidência Empírica. Dissertação de Mestrado, EPGE, 

FGV, Rio de Janeiro, 1985. 

46. ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT 

(OECD) - Economic Outlook, vários volumes. 

47. PASTORE, A.C./SAVASINI, J.A.A./Rosa, J.A. Quanti:icação 

dos Incentivos ~s Exportaç6es. Funcex, Rio de Janeiro, 

1978. 

48. PINDYCK, R.S./RUBINFELD, D.L. - Econometric 

Economic Forecasts. Mc Graw Hill, 1976. 

49. REVISTA VISÃO - "Quem é Quem", vários volumes. 

Models and 



.338. 

50. SANTANA, C.A.M. - The Impact of Economic Policies on the 

Soybean Sector of Brazil: An Effective Protection 

Analysis. Dissertação de Dou~orado, Universidade de 

Minnesota, 1984. 

SI. SERVIÇO DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS 

- A Europa Passo a Passo. Série "Documentação Européia OI, 

1983. 

52. SILVA, G.L.S.P./VICENTE, J.R./CASER, D.V. Variações do 

Tempo e Produtividade Agrícola: Um Subsídio 
, 
a Previsão 

de Safras no Estado de são Paulo. Fundação Cargill, 

Campinas, 1986. 

53. SIMONSEN, M.H. - Din~mica Macroecon&mica. Mc Graw-Hill, 

são Paulo, "1983. 

54. Textos da Imprensa em Geral. 

55. THEIL, H. - PrincipIes of Econometrics. John Wiley and 

Sons, 1971. 

56. TILLEY, D.S./LEE, JONG-YING - Import and Retail LeveI 

Demand for Orange Juice in Canada. Canadian Journal of 

Agricultural Economics, July 1981, in pressa 

57. TOYAMA, N.K./?ESCARIN, R.M.C. - Projeções da Oferta Agrí

cola no Estado de são Paulo. Boletim Técnico do Insti-

tuto de Economia p..grícola. são Paulo, Secretaria de A-

gricultura de são Paulo, 1970. 



.339. 

58. TYLER, w./PERALVER, M./BOLTE, E./DARLMAN, C. política 

Industrial e Exportaç~o de Manufaturas do Brasil. FGV/ 

Banco Mundial, Rio de Janeiro, 1983. 

59. UNITED NATIONS (ONU) - Yearbook of International 

Statistics, vários volumes. 

60. - World Trade Annual, vários volumes. 

61. UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 

Agriculture Circular, vários volumes. 

Trade 

Foreign 

62. - Horticultural Products Review, váriosvolu-

mes. 

63. ____________ - Fruit and Tree Nuts, vários volumes. 

64. - Citrus Fruit, vários volumes. 

65. - Agricultural Statistic, vários volumes. 

66. VARSANO, R. - Os Incentivos Fipcais: (111 - Os Incentivos 

às Exportações). IPEA/INPES, Rio de Janeiro, 1978, mi

meo. 

67. WILLIAMSON, J. - The Open Economy and the World Economy. 

Basic· Books, Inc., Publishers, New York, 1983. 



.340. 

68. WILLIANS, G.W.jTHOMPSON, R.L. The Brazilian Soybean 

Industry: Econornic Structure and Policy Interventions. 

Departme~t of Agricultural Economics, Purdue Universit~ 

Aprilí1982. 




