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RESUMO 
O Brasil se destaca como o maior produtor de café do mundo sendo responsável por 30% do 
mercado internacional, além de maior exportador e o segundo maior consumidor, atrás 
somente dos Estados Unidos. Este trabalho tem como finalidade encontrar um modelo 
econométrico capaz de prever o preço do café no Brasil a fim de auxiliar os produtores e 
comerciantes nas tomadas de decisões sobre os investimentos de café. Os dados utilizados são 
os preços de café Arábica recebidos pelos produtores Brasileiros no período de 1997 até 2009 
em frequência mensal. Variáveis macroeconômicas foram inseridas nos modelos a fim de 
verificar a influência destas na previsão do preço do café. Os resultados da modelagem 
identificaram uma quebra estrutural nos preços reais e dependência com algumas variáveis 
macroeconômicas. Em relação aos resultados de previsão os modelos identificados fornecem 
um percentual de erro médio absoluto de previsão na ordem de 1,8%. 
 
Palavras-chave: Previsão; Modelagem; Quebra Estrutural; Preço do Café. 
 
 
1 INTRODUÇÃO  

A cafeicultura é uma atividade econômica e socialmente importante em nível mundial. 
Na economia brasileira o café apresenta uma participação expressiva da produção agrícola, 
refletindo positivamente na balança comercial. A produção de café do Brasil, de acordo com 
dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2008) representa 40% da 
produção total mundial. O Brasil se destaca como o maior produtor de café do mundo, além 
de maior exportador (MAPA, 2010) e segundo maior consumidor. Margarido e Barros (2000) 
confirmam a liderança do Brasil na produção e exportação agrícola, mas enfatizam seu baixo 
poder de determinar os preços desses produtos uma vez que o país está exposto a variações de 
preços externos. Os autores relatam que o setor agrícola, é o setor mais sensível aos choques 
de oferta e demanda que consequentemente afetam o preço desses produtos. 

Os preços do café no Brasil, até 1990 eram regulados pelo Instituto Brasileiro do Café 
(IBC) com intervenção do Governo visando aumentar a demanda e reduzir a oferta sempre 
que a produção se excedia. A partir da referida data o Brasil passou a receber influência do 
mercado futuro para determinar o preço interno do café proporcionando maior segurança aos 
envolvidos nesse negócio. Os contratos do mercado futuro representam uma opção de venda 
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antecipada para os produtores (BACHA, 1998; MATIELLO, 2005). Em virtude do 
surgimento deste mercado, os produtores podem garantir melhores preços para o café que 
produzem antes mesmo de colher o seu produto. Entretanto, essa movimentação com o 
mercado futuro, ainda gera insegurança entre os produtores visto que o preço do café tem se 
mostrado instável e as opções ofertadas pelo mercado futuro visam atendimento da demanda 
pelo produto. Assim, é comum os produtores se sujeitarem a essas negociações sem terem a 
oportunidade de comparar as ofertas do mercado com alguma estimativa de preço do café. 

Se o produtor tem uma previsão do preço que será pago pelo seu café na época da 
safra, torna-se possível analisar que tipo de investimentos poderá fazer e qual será o melhor 
período para vender seu café garantindo uma rentabilidade maior. Assim, o conhecimento do 
comportamento dos preços poderá ser extremamente útil nas suas tomadas de decisões com 
relação ao planejamento da produção, à manutenção e formação de estoques, podendo desta 
forma aproveitar de maneira mais eficiente as fases de baixa e de alta nos preços, para a 
maximização dos lucros. De forma geral a previsão do preço do café, auxiliará ao produtor 
nas tomadas de decisões que são importantes para seu negócio. 

Do ponto de vista dos comerciantes de café, a previsão do preço é muito importante 
para os produtores no momento de realizar contratos no mercado spot e futuro. Normalmente, 
o preço no mercado spot reage ou cai antecipadamente em relação ao preço recebido pelo 
produtor, e em maior magnitude, portanto, a previsão do preço será um parâmetro de decisão. 

Sendo assim, um estudo que apresente uma previsão do preço do café poderá auxiliar 
os produtores e comerciantes nas tomadas de decisões. Nessa perspectiva, esta pesquisa 
objetiva encontrar um modelo econométrico de séries temporais, adequado à previsão do 
preço do café recebido pelos produtores Brasileiros. 

Dois tipos de café são os mais importantes no Brasil: o café arábica e o café robusta. O 
café arábica se destaca pela sua capacidade de consumo in natura, pelas suas propriedades 
organolépticas que fazem com que este tipo de café seja apreciado pelo seu sabor mais suave 
e menos conteúdo de cafeína e tudo isto seja compensado por um preço maior, enquanto que a 
vantagem do café Robusta está no maior rendimento e menor vulnerabilidade a doenças e só é 
consumido via blend. É sabido que existem mais de quarenta variedades de café, as 
variedades arábica e robusta são as únicas relevantes e representam entre  %70%60 −   e  

%30%40 −   da produção mundial, respectivamente. Este artigo estuda o preço do café 
arábica produzido pelo Brasil visto a sua representatividade na produção total. 

Este trabalho está organizado, além desta introdução, em quatro seções. Na próxima 
seção é apresentada uma revisão bibliográfica existente a respeito da modelagem e previsão 
do preço de café. Na terceira seção descreve-se os dados, a metodologia, e apresenta-se os 
resultados da modelagem e previsão. Por fim, na quarta seção encontram-se as conclusões. 

 
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Diferentes trabalhos têm-se dedicado ao estudo do mercado de café, tanto do ponto de 
vista teórico como prático. Vogelvang (1980, 1988, 1990, 1992), Lord (1991), Bressan (2004) 
são alguns exemplos. Vogelvang (1988) menciona que o estudo do mercado de café depende 
dos objetivos a serem seguidos, por exemplo: 

- Especificação, estimação e teste de equações estruturais para obter insight na 
estrutura causal do mercado; 

- Modelagem parcial ou total do mercado de café para testar hipóteses específicas das 
relações entre algumas variáveis; 

- Modelagem com objetivos de previsão; 
- Construção de um modelo para formulação de políticas. 
Vogelvang (1980) iniciou um estudo para formação de preço do café estimando 

modelos econométricos baseado no comportamento microeconômico dos participantes do 
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mercado presente e futuro. Vogelvang (1990) estuda o mercado de café incluindo outras 
commodities e analisa co-integração entre os preços do café, cacau, chá e açúcar. Vogelvang 
(1992) utilizando preços trimestrais no período 1960-1982 investiga as relações de longo 
prazo entre os preços spots de quatro tipos de café por meio de uma análise de cointegração, 
encontrando provas sobre a existência de duas relações de longo prazo. Otero e Milas (1998) 
ampliam a amostra até 1998, confirmando os resultados encontrados por Vogelvang (1992). 

Outros trabalhos têm-se dedicado à modelagem de séries temporais com o objetivo de 
obter previsões dos preços. Por exemplo, um grupo de sete commodities: café, cacau, cobre, 
açúcar, algodão, milho e soja, foi estudado por Lord (1991). No Brasil, Bressan (2004) 
estimou um modelo econométrico para encontrar as previsões de café, soja e boi gordo a fim 
de auxiliar nas decisões de compra e venda de contratos futuros, levando em conta dados da 
BM e F. Ribeiro, Souza e Rogers (2006) analisaram o comportamento do preço do café à vista 
e futuro em relação aos estoques e exportações. Para tanto, utilizaram um modelo de vetores 
autoregressivos (VAR) aplicado a séries temporais. Almeida Pinto et al.(2008) estudaram o 
comportamento dos preços de cacau, café, cana de açúcar, laranja e soja do Brasil, a fim de 
analisar a sensibilidade dos preços recebidos pelos produtores dessas commodities. 

Poucos trabalhos têm se dedicado à previsão do preço do café no Brasil. Portanto, 
nosso objetivo está na procura de um modelo econométrico ajustado para a previsão do preço 
do café Brasileiro. Incluímos neste estudo outros fatores de instabilidade do preço do café que 
estão diretamente relacionados a variáveis como: taxa de câmbio, taxa de juros, crédito rural, 
PIB do Brasil e PIB dos principais países que importam café do Brasil (entre 1976 e 2004, os 
principais países importadores de café foram os Estados Unidos, Alemanha, Itália, Japão e 
Bélgica) entre outras variáveis macroeconômicas. 

Os resultados da modelagem mostram modelos bem especificados apropriados para 
previsão. A escolha do modelo final se baseou no critério de desempenho de previsão fora da 
amostra, e para tal foram comparadas as previsões para dois e três anos à frente usando as 
observações que não foram utilizadas na fase de identificação, estimação e teste dos modelos. 

Os resultados desta pesquisa demonstram que o modelo que apresenta melhores 
resultados para a previsão do preço do café arábica é um modelo que considera a taxa de 
câmbio e algumas defasagens do preço do café fornecendo erros percentuais médios absolutos 
de previsão na ordem de 1,8%. 

 
3 METODOLOGIA E RESULTADOS  
 
3.1 Dados 

O período da análise deste trabalho estende-se de Janeiro de 1997 a Dezembro de 
2009, com periodicidade mensal. Os preços de café arábica foram extraídos da Associação 
Brasileira da Indústria do Café (ABIC, 2009). Os dados de taxa de câmbio, taxa de juros, 
crédito rural, deflator (IGP-M), PIB do Brasil e os índices de PIB dos principais países que 
importam café do Brasil foram obtidos do IpeaData. As séries foram deflacionadas 
considerando o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) usando-se como base a média de 
1995 = 100. 

A Figura 1 mostra as séries dos preços recebidos pelos produtores para dois tipos de 
café: o café arábica tipo 6 bebida dura e o robusta tipo 7. Pode ser observada uma mudança de 
comportamento da série de preços após o ano 1999 a partir da qual os preços estão mais 
estáveis. O preço do café no Brasil sempre foi marcado por altas e baixas em decorrência, 
entre outros fatores, do aumento (redução) da produtividade refletindo em aumento (redução) 
do estoque de café (foram feitos testes de sazonalidade para a série arábica mostrando pouca 
influência no comportamento dos dados. Optamos por usar a série original). 



4 

 

Ago/1998 Abr/2000 Dez/2001 Ago/2003 Abr/2005 Dez/2006 Dez/2009

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

R
$

/s
c 

6
0

kg

 

 

Preço Arábica - R$/ sc 60kg
Preço Robusta - R$/ sc 60kg

 
Fonte: ABIC (2009) 
*Notas: Preço do café arábica e conilon -- preço real.*Arábica tipo 6 bebida dura e café robusta tipo 7  
              Preço recebido pelo produtor, período Janeiro 1997 a Dezembro 2009. 
Figura 1. Média Mensal dos Preços de Café Recebidos pelos Produtores (1995 =100). 
 

3.2 Teste de Raiz unitária  
Antes de qualquer análise econométrica com dados de séries temporais é necessário 

investigar as propriedades de estacionaridade das séries envolvidas. Se ao realizarmos o teste 
de raiz unitária identificamos que a série contém uma raiz unitária (ordem de integração de 1, 
I(1)) transformaremos esta variável em estacionária por meio da diferenciação, antes da sua 
incluição no modelo econométricos. 

A Tabela 1 mostra os resultados dos testes de Augmented Dickey--Fuller (ADF) e 
Phillips-Perron (PP) para todas as séries envolvidas 

 
                   Tabela 1. Estatísticas do Teste de Raiz Unitária 

 

(0,0240) 3,166075-

(0,9355) 0,193490-

(0,0002) *4,559129-

(0,9826) 0,404767

(0,2630) 2,055919-

(0,2717) 2,035135-

PP

(0,1597) 2,343872-

(0,9931) 0,761638

(0,000) *4,961506-

(0,9873) 0,530543

(0,2176) 2,171475-

(0,081) 2,673208-

ADF

 USAPIB Log

Brasil PIB Log

juros de Taxa

rural Crédito Log

câmbio de Taxa Log

Arábica Preço Log

Séries

  

Nota: A hipótese nula dos dois testes é a presença de raiz unitária. Valores com logaritmo,com exceção da taxa de  
juros com exceção da taxa de juros. Valor crítico da estatística ADF ao nivel de significância de 5%. -2,880211  
(Exogenous Constant). Valor crítico da estatística PP ao nível de significância de 5%. (Exogenous Constant). Os valores  
em parênteses são as probabilidades (P-valor). Fonte: Elaboração dos autores.                                                            
 
Todas as estatísticas mostram que o preço de café arábica, crédito rural, taxa de 

câmbio, PIB Brasil e PIB Americano apresentam raiz unitária. A única variável estacionária é 
a taxa de juros (Consideramos como variável determinística a constante em todos os testes. Os resultados são 
ao nível de significância de 5%). 

 
3.3 Teste de Quebra Estrutural 

É conhecida a fraqueza dos resultados dos testes de ADF e PP na presença de 
potenciais quebras estruturais mostrando evidências de não estacionariedade. Em outras 
palavras, para uma série encontrada como não estacionária, pode existir a possibilidade de que 
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de fato seja estacionária em torno da quebra estrutural, I(0), mas erroneamente classificada 
como I(1) (de fato Perron mostra que ao considerar quebras estruturais nas séries os testes 
tradicionais têm menos habilidade em rejeitar a hipótese de raiz unitária que na verdade é 
falsa). 

Perron (1989) desenvolveu um procedimento para testar a raiz unitária permitindo a 
incorporação de uma quebra estrutural exógena. Isto é, a quebra estrutural é conhecida. Por 
outro lado, há uma vasta literatura sobre quebras endógenas no qual a data da quebra é 
determinada seguindo algum critério de identificação através do uso de algum tipo de 
outlier(Outliers são observações anormais ou excepcionais que estão distantes do resto dos 
dados). 

Zivot e Andrews (1992), Perron e Vogelsang (1992), Perron (1997), e Clemente-
Montanes-Reyes (1998) propuseram testes de quebra estrutural no qual o ponto de quebra era 
determinado endogenamente. Alguns autores têm mostrado as vantagens e desvantangens 
destes testes. Shrestha e Chowdhury (2005) argumentam que em caso da existência de quebra 
estrutural a potência do teste Perron-Vogelsang é superior ao de Zivot-Andrews. Enders 
(2004) argumenta que Perron e Vogelsang (1992) é mais apropriado se a data da quebra é 
incerta. Baum (2004) justifica os testes de Perron e Vogelsang (1992) e Clemente-Montanes-
Reyes (1998) como os mais preferidos. Estes dois últimos testes oferecem dois tipos de 
modelo: 

a) O modelo outlier aditivo (OA) o qual captura mudanças abruptas na média das 
séries 

b) O modelo outlier inovacional (OI) o qual captura a mudança gradual na média das 
séries. 

Para o estudo em questão usamos o teste de Clemente-Montanes-Reyes (1998) para 
uma quebra estrutural. A hipótese nula deste teste é a presença de raiz unitária contra a 
hipótese alternativa que a série seja estacionária com quebra estrutural. Na Tabela 2 mostra-se 
os resultados do teste de quebra estrutural endôgena para a série de preços do café arábica. 

 

                                                                                                                               autores. dos Elaboração :Fonte

                                                           5%. de ciasignifican de nível ao nula hipótese da rejeicão  significa * :Nota                     

              

11:1999 4,27-*6,173-11OI

10:19993,56-  *3,593-    10 OA

quebra de PontoCríticos Valores aEstatísticK LagModelo

Reyes-Montanes-Clemente de unitária raíz de Teste .  2 Tabela

 

             
Como a estatística de teste, em módulo, é maior que o valor crítico rejeita-se a 

hipótese nula de raiz unitária com quebra, portanto, a série de preços é estacionária com uma 
quebra. 

 
3.4 Modelo Dinâmico 

Os modelos dinâmicos são amplamente utilizados em diferentes áreas do 
conhecimento, em especial, na economia e finanças. Este é conhecido também como Modelo 
Auto-Regressivo de Defasagens Distribuídas por levar em conta, como variáveis pré-
determinadas, as defasagens da variável endógena. Consideremos três tipos de modelos: 

i) Modelos univariados 
Este modelo considera apenas a variável de interesse para a modelagem. Diz-se que o 

processo  yt  segue um modelo ARMA ),( qp  se:  
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tqtqttptpttt yyyy εεθεθεθφφφα +++++++++= −−−−−− ...... 22112211  

 
que pode ser escrito como:  ( )LLy tt θεφ =)(  , em que  )(Lφ   e  ( )Lθ   são dois 

polinômios definidos como:   
p

pLLLL φφφφ −−−= ...1)( 2
21  e  ( ) q

qLLLL θθθθ +++= ...1 2
21 . 

Se  1=p  e  0=q  temos o modelo autoregressivo de ordem 1 conhecido como AR(1), 
se  0=p   e  1=q   temos o modelo univariado de médias móveis conhecido como MA(1). O 

processo  y segue um modelo ARIMA ( )qdp ,,  se é definido como  )()( LLy tt
d θεφ =∆  em 

que  d  é a ordem de integração do processo  y . Se  1=d ,  1=p  e  1=q , então  y  tem uma 
raiz unitária que resulta no modelo ARIMA )1,1,1( ; se  1=d ,  1=p  e  0=q  temos o modelo 

ARIMA )0,1,1(  que pode ser escrito como  ( ) ( ) tt LyL εφ =−− 111 . 

ii) Modelo de Defasagem Distribuída 

Este modelo apresenta a variável endógena  y como uma função de valores correntes e 
passados de uma ou mais variáveis exógenas. Considere o modelo com apenas uma variável 
exógena  x . 

tptpttt xxxy εφφφα +++++= −− ...121  

Observe que a reação de  yt  no instante  t  não é explicada somente pelo ocorrido em  
x t  no tempo  t , mas também pelo histórico de observação de  xnos instantes  1−t ,  2−t ,.... 
Isto é,  x  tem influência sobre  y  até  p  períodos de tempo anteriores a  t . 

iii) Modelo Dinâmico de Defasagens Distribuídas 
Este modelo de séries temporais é mais geral que os anteriores e apresenta a variável 

endógena  y como uma função de seus valores defasados e de variáveis exógenas  x´s, de 
valores correntes e defasados por um ou mais períodos. O termo dinâmico é em referência a 
que as defasagens da variável endógena entram como variáveis exógenas. No modelo 
dinâmico de defasagem distribuída pelo fato deste descrever melhor a evolução da economia e 
suas reações encadeadas ao longo do tempo apresenta-se apropriado para a previsão do preço 
do café. No caso de uma única variável explicativa o modelo é dado por:  

tjtj

q

j
iti

p

i
t

tqtqttptpttt

xycy

xxxyyyy

εθβ

εθθθφφφα

+++=

+++++++++=

−
=

−
=

−−−−−−

∑∑
11

22112211 ......

 

A identificação dos modelos (a1) (O modelo univariado também pode ser identificado 
através da metodologia Box e Jenkis), (a2) e (a3) consiste em encontrar os valores de  p  e  q . 
Para estabelecer estes parâmetros utilizam-se os critérios de informação,  ),( qpI  que são 
funções destes parâmetros. Na prática estima-se o Modelo Dinâmico de defasagens 
Distribuídas, para vários valores de  p  e  q  e escolhe-se o modelo que apresentar o menor 
valor do critério de informação. Para nossa análise usamos dois critérios de informação muito 
conhecidos na literatura, Akaike, AIC ),( qp e Schwarz SC ),( qp . 

 
3.5 Resultados da estimação do Modelo Dinâmico 

Considerando os resultados dos testes de raiz unitária com e sem quebra estrutural o 
modelo a ser identificado levará as séries de preço e taxa de juros em nível e as outras séries 
em primeira diferença. O modelo dinâmico de defasagem distribuída a ser identificado será da 
forma: 
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q

j
iti

p

i
tt XPDTcP εθβ ++++= ′

−
=

−
=
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11

lnln  

em que  ]ln,lnln[ tttttt pibbraspibusacredrurtxcamtxjurX ∆∆∆∆=′   é um vetor que 

contém variáveis exógenas,  DTt   é uma variável dummy que representa a mudança na 
inclinação de uma função linear definida como  tTBDTt −=   se  TBt <   e zero caso 

contrário;  TB  é a data da quebra e consideramos o valor de 1999:11 do resultado OI 
(Acreditamos que a mudança na série seja gradual);  txjur   é a taxa de juros,  txcam  é a taxa 

de câmbio,  credrur   é o crédito rural,  pibusa  é o PIB dos Estados Unidos e  pibbras  é o 
PIB do Brasil. O símbolo  ∆   é o operador defasagem definido como  L−=∆ 1  . 

Os modelos foram identificados e estimados com informação correspondente ao 
período de 1997 até 2007, deixando os dois últimos anos (2008 e 2009) para analisar o 
desempenho de previsão dos modelos. 

Para identificar os modelos a serem usados na próxima etapa de previsão, várias 
especificações foram estudadas. O número de defasagens de cada uma das variáveis 
independentes (q), e defasagens do preço (p), no modelo (3), foram determinados através da 
minimização do critério de informação Akaike (AIC) e Schwarzsc (SC) a partir de um 
máximo de 3 lag. Dentre um conjunto grande de modelos foram selecionados cinco com os 
menores valores destes critérios. Na Tabela A do apêndice é mostrado os valores destes 
critérios e algumas estatísticas usuais de identificação. Estas especificações são mostradas a 
seguir: 

 

 

 
 
Pode-se observar uma dependência dos modelos com as variáveis taxa de câmbio, taxa 

de juros, crédito rural e algumas defasagens do preço, porém, não incluem as séries do PIB. 
Para determinar a validade destas especificações realizamos os testes de diagnóstico. Os 
resultados são apresentados na Tabela 3. O teste LM tem como hipótese nula a ausência de 
autocorrelação até a ordem de defasagem  h e não indica, em nenhum caso, a presença de 
correlação serial ao nível de significância de 5% (Foi considerada uma defasagem da ordem 
de 15=h ). O teste de heteroscedasticidade de White não encontra evidências de 
heteroscedasticidade ao nível de significância de 5% para todos os modelos, e finalmente o 
teste de Normalidade de Jarque-Bera não rejeita a hipótese nula de normalidade das séries ao 
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nível de significância de 5%. Em resumo, todos os modelos mostraram ser corretamente 
especificados. 

 
Por meio desses testes, infere-se que todos os modelos estimados captaram 

informações relevantes para garantir bons resultados de previsão do preço do café arábica. 
 

3.6 Resultados da Previsão  
Para comparar o desempenho de previsão dos modelos selecionados usamos 

informação fora da amostra, isto é, os modelos foram identificados e estimados com 
informação no período de 1997 até 2007 deixando 2008 e 2009 para a análise de previsão 
(Para a estimativa dos valores previstos foi usada a opção dynamic do Eviews que computa 
previsão para mais de um passo à frente). 

As Tabelas 4 e 5 mostram as estatísticas de desempenho de previsão dos modelos 
identificados. Adicionalmente, os resultados de cinco modelos univariados: AR(1), AR(2), 
ARMA(1,1), ARIMA(1,1,0) e ARIMA(1,1,1) são apresentados. Os modelos AR(1), AR(2), 
ARMA(1,1) foram estimados sobre a hipótese de estacionariedade das séries em nível, 
segundo os resultados do teste de raiz unitária com quebra estrutural. A especificação ARIMA 
seguiu os resultados da presença de raiz unitária na série mostrada pelas estatísticas ADF e 
PP. Os modelos univariados foram selecionados segundo o procedimento de Box e Jenkins 
(1976), este procedimento é padrão na literatura e por isso mostramos apenas seus 
desempenhos de previsão. 

 

0,0113972,1498370,0936220,1006701)ARIMA(1,1,

0,0110752,0744930,0903310,0977880)ARIMA(1,1,

0,0149132,8588690,1245300,132208ARMA(1,1)

0,0132952,5258920,1100080,117658AR(2)

AR(1)

0,0116501,9977460,0870700,1027655

4

0,011451,7954030,0782340.0893973

0,0111571,9482310,0849070,0983892

0,0121172,0909880,0911010,1069221

 UsTHIEL'MAPEMAERMSEModelo

2009) e (2008 amostra da fora anos 2 - Previsão da Desempenho de Medidas .

0,0107352,0145740,0877470,094735

0,0091111,6860800,0734230,080279

4 Tabela

 

        Fonte: Elaboração dos autores 
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Na Tabela 4 pode-se observar que o modelo 4 tem o melhor desempenho de previsão 

dentre os modelos estudados e dentre os modelos univariados o modelo com melhor 
desempenho foi o AR(1). A estatística MAPE mostra o erro percentual médio absoluto de 
previsão da ordem de 1,69% para o modelo 3 e de 2% para a especificação univariada o que 
representa valores da ordem de 11% superiores aos fornecidos pelo modelo 4. Os ganhos 
segundo a estatística THIEL's U são mais evidentes, o modelo 4 tem uma estatística de 0,0091 
e o AR(1) de 0,0107 o que representa valores superiores em 17,58% ao do modelo 4. 

A Tabela 5 mostra os resultados de previsão considerando três anos fora da amostra. 
Os modelos foram estimados com informação até 2006 deixando três anos para a comparação 
do desempenho de previsão (Foram usados os mesmo modelos identificados na etapa anterior 
com informação até 2007). Pode observar-se que o modelo 3 é a melhor especificação dentre 
os modelos de defasagem distribuída e dentre os modelos univariados o modelo 
ARIMA(1,1,1) foi o melhor. A estatística MAPE mostra o erro percentual médio absoluto de 
previsão da ordem de 1,72% para o modelo 3 e 3,54% para a especificação univariada. Isto 
representa erros percentuais médios de previsão superiores em 105% dados pela especificação 
univariada. A estatística THIEL's U mostra valores superiores para o modelo univariado em 
45,34%. 

 

0,0181603,5438730,1553420,162597

0,0099251,7234740,0755200,088001

  5. Tabela

1)ARIMA(1,1,

0,0290375,8201130,2550660,2628680)ARIMA(1,1,

0,0211654,1876980,1835020,190095ARMA(1,1)

0,0190203,7522100,1644960,170464AR(2)

0,0203484,0101490,1756990,182595AR(1)

0,0116792,0181320,0884240,1037255

0,0099451,8115750,0793820,0882544

3

0,0108081,8618320,0815790,0959002

0,0127562,2579130,0988580,1134421

 UsTHIEL'MAPEMAERMSEModelo

2009) (2007até amostra da fora  anos 3 - Previsão da Desempenho de Medidas

 

                     Fonte: Elaboração dos autores 
         
Em resumo, as duas melhores especificações são os modelos 3 e 4 que dependem de 

defasagens da taxa de câmbio e preço do café. Na Figura 2 são apresentados os valores reais 
da série de preço do café, os valores previstos fora da amostra pelos modelos 3, 4 e a 
especificação univariada AR(1) para valores fora da amostra no período 2008 e 2009. 

Na Figura 3 se mostra os valores observados da série de preços do café e os valores 
previstos pelo modelo 3 e seus intervalos de previsão. O intervalo de confiança dos valores 
previstos é calculado através do desvio padrão que é dado pela relação  ( ) SEKnt ×−2/α  , em 

que  SE   é o desvio padrão dos erros de previsão. Desta Figura pode observar-se que os 
valores previstos pelo modelo estão dentro do intervalo de confiança (ao nível de  95%) o que 
representa valores aceitáveis de previsão. 
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4.20

4.24

4.28

4.32

4.36

4.40

4.44

4.48

4.52

2008M01 2008M07 2009M01 2009M07

 Ln Preço Café
Modelo 3

Modelo 4
AR(1)

 
          Fonte: Elaboração dos autores 
          * Preço do café arábica Recebidos pelos Produtores.Período Jan 2008- Dez 2009. 
            Figura 2. Previsão dos preços de Café recebidos pelos produtores - fora da amostra. 

 

     

3.6

4.0

4.4

4.8

2008M01 2008M07 2009M01 2009M07

1.96 X SE
Previsão do Preço do Café
Preço do Café

 
         Fonte: Elaboração dos autores.  
         Período Janeiro 2008 a Dezembro 2009 

                         Figura 3. Valores observados dos Preços de Café e Preços Previstos pelo Modelo 3 com  ±  1,96 ×  sef.  
 
4 CONCLUSÃO 

Esta pesquisa objetiva encontrar um modelo econométrico de séries temporais, 
adequado à previsão dos preços de café a fim de auxiliar aos produtores e comerciantes na 
tomada de decisões sobre os investimentos de café. Para atender a esse objetivo, a modelagem 
de séries temporais foi aplicada para a série de preços do café arábica. 

Foram estimados modelos dinâmicos de defasagem distribuída a fim de identificar o 
mais adequado à previsão de preço do café no Brasil. Todas as etapas sugeridas pela 
metodologia aplicada às séries temporais foram seguidas: identificação, estimação, 
verificação e previsão do modelo. Adicionalmente foram estimados modelos univariados para 
comparar com os modelos propostos. 

Os resultados da modelagem identificaram uma quebra estrutural nos preços reais e, 
em particular, uma dependência com a taxa de câmbio. Os modelos indicados como mais 
adequados à previsão, apresentaram menores valores das estatísticas RMSE, MAE, MAPE e 
THIEL's U. Em relação aos resultados de previsão os modelos identificados 3 e 4 fornecem 
uma porcentagem de erro médio absoluto de previsão, MAPE, da ordem de 1,8%. 
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A proposta desta pesquisa é factível e as ferramentas econométricas usadas para prever 
o preço do café arábica com aplicação de todas as etapas indicadas na modelagem de séries 
temporais demonstram ser precisas. Outras pesquisas podem ser realizadas nesse campo 
considerando novos modelos econométricos, bem como outras variáveis que expliquem o 
preço do café. 
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Apêndice 
 

Tabela A. Análise de Correlação entre as Variáveis Consideradas

 
           

 Lncredrur Lnpibale Lnpibbel Lnpibbra Lnpibita Lnpibjap Lnpibusa Lnprecoara Lntxcam Lntxjur 

Lncredrur  1,0000          

Lnpibale  0,6671  1,0000         

Lnpibbel  0,5522  0,9366  1,0000         

Lnpibbra  0,8528  0,8991  0,8269  1,0000       

Lnpibita  0,4994  0,9532  0,9294  0,7953  1,0000       

Lnpibjap  0,7524  0,8904  0,7776  0,8751  0,8721  1,0000     

Lnpibusa  0,7181  0,9620  0,9551  0,9286  0,9373  0,8902  1,0000    

Lnprecoara -0,1075 -0,6519 -0,6882 -0,5025 -0,6847 -0,3714 -0,6239  1,0000   

Lntxcam -0,1336  0,4627  0,6533  0,2819  0,61493  0,2489  0,5225 -0,7064  1,0000  

Lntxjur  0,0612 -0,2934 -0,3266 -0,1678 -0,2958 -0,1662 -0,2154  0,2415 -0,3856  1,0000 
           

 

�Lncredur é o crédito rural, Lnpibale é o Pib da Alemanha, Lnpibbel é Pib da Bélgica, Lnpibbra é o Pib do Brasil,

Lnpibita é o Pib da Itália, Lnpibjap é o Pib do Japão, Lnpibusaé o Pib dos Estados Unidos, Lnprecoara é o preço

café arábica, Lntxcam é a taxa de câmbio e Lntxjur é a taxa de juro.

 
 
 
 

Tabela B. Análise do Critério de Informação e estatísticas de estimação

Modelo AIC SC F R2-ajustado DW

1 -2.298444 -2.144039* 369.2266 0.944833 1.982449

2 -2.303506 -2.171158 441.8319 0.944710 2.010558

3 -2.288864 -2.156516 435.0494 0.943895 1.982757

4 -2.282845* -2.172555 535.9267 0.943139 1.969825

5 -2.301943 -2.147538 370.5926 0.945026 2.006490

*Indica os menores valores de cada critério. A estatíst ica Fmostra que as variáveis explicat ivas em conjunto são significat ivas.

A estatíst ica DW é próximo de 2 mostrando evidencias de não autocorrelação de primeira ordem nos modelos selecionados.

R2-ajustado indica um bom ajuste dos dados aos modelos candidatos.   


