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Resumo 

Os intervenientes nos mercados agrícolas estão expostos a riscos consideráveis de variação da 

disponibilidade e dos preços das mercadorias agrícolas, que podem condicionar significativamente a 

viabilidade económica das suas atividades. Nas economias desenvolvidas, existe uma utilização 

crescente de instrumentos contratuais que mitigam a incerteza comercial inerente aos mercados 

agrícolas e que contribuem para a estabilização dos equilíbrios entre a oferta e a procura. Neste 

contexto, a modelação preditiva dos preços é um instrumento tendencialmente importante no suporte 

a decisões de contratação e de investimento dos produtores, da distribuição, da agroindústria e das 

instituições financeiras que intervêm neste segmento. 

O protótipo ePMA é um sistema de informação que analisa de forma automatizada a evolução de 

preços das mercadorias agrícolas e das condições meteorológicas globais, elaborando projeções de 

preço baseadas na informação disponível e na relação entre as variáveis monitorizadas. A construção 

da função de previsão é efetuada por aprendizagem automática sobre as séries de dados disponíveis, 

utilizando a regressão de vetores de suporte. 

O protótipo ePMA apresenta previsões com erros médios percentuais absolutos inferiores a algumas 

das metodologias de previsão geralmente utilizadas, nas últimas fases do ciclo de cultura do trigo e da 

soja, principalmente em resultado da inclusão de dados meteorológicos que antecipam, em certa 

extensão, as condições gerais de crescimento das culturas no hemisfério norte. O protótipo ePMA 

opera sobre um conjunto de dados relativamente limitado, o que o torna potencialmente aplicável a 

culturas e mercados de âmbito regional e com menos informação disponível. 

 

Palavras-Chave 
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Abstract 

Agricultural market participants are exposed to considerable risks from varying availability and price of 

agricultural commodities, which may significantly affect the economic viability of their activities. In 

developed economies, there is a growing use of contractual instruments that mitigate the trade 

uncertainty inherent to agricultural markets and contribute to the stabilization of the supply and demand 

equilibrium. In this context, predictive price modelling is an important tool to support trade and 

investment decisions of producers, distribution, agribusiness and financial institutions operating in 

market segments related with agriculture. 

The ePMA prototype is an information system that performs an automated analysis of the evolution of 

agricultural commodity prices and global weather conditions, making price projections based on the 

available information and the relationship between the monitored variables. The prediction function is 

constructed by machine learning on the available data series, using support vector regression. 

When compared with some prevailing forecasting methodologies, the ePMA prototype provides 

forecasts with lower mean absolute percent errors over the last stages of the crop’s cycle of wheat and 

soybean. The observed lower mean absolute percent errors over the last three months of the crop’s 

cycle results mainly, from the inclusion of climate data that anticipates, to some extent, overall northern 

hemisphere crop growing conditions. The ePMA prototype operates on a relatively limited data set, 

making it potentially usable for regional crops and markets with less available information. 

 

Keywords 

Agricultural commodities, futures contracts, support vector regression, Corn, Soybean, Wheat. 
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1 Introdução 

Os intervenientes nos mercados agrícolas estão expostos a riscos consideráveis de variação da 

disponibilidade e dos preços das mercadorias agrícolas, que podem alterar significativamente as 

margens de contribuição das suas atividades. Nas economias desenvolvidas, existe uma utilização 

crescente de instrumentos contratuais que mitigam a incerteza comercial inerente aos mercados 

agrícolas e “de acordo com estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os 

contratos agrícolas abrangeram 41% do valor da produção agrícola dos EUA em 2005, ante 39% em 

2003, 36% em 2001, 28% em 1991 e 11% em 1969”1. Neste contexto, a modelação preditiva dos preços 

é um instrumento tendencialmente importante no suporte a decisões de contratação e de investimento 

dos produtores, da distribuição, da agroindústria e das instituições financeiras que intervêm neste 

segmento. 

Os contratos de transações de mercadorias agrícolas a prazo, podem ser estabelecidos diretamente 

entre os interessados ou através de instrumentos contratuais padronizados em que se fixa o preço e a 

data de entrega das mercadorias agrícolas, designados de futuros e transacionáveis no mercado de 

futuros. 

Através da utilização destes instrumentos contratuais, os mercados agrícolas têm evoluído no sentido 

de permitir um ajustamento entre a oferta e a procura de mercadorias agrícolas antecipado em relação 

ao período da produção, o que é importante no sentido de estabilizar os equilíbrios entre a oferta e a 

procura, evitando situações de escassez de produtos e situações de desperdício de produções. 

Nos mercados agrícolas desenvolvidos e mais financiarizados: o produtor, vende produtos no mercado 

à vista e toma posições vendedoras no mercado de futuros para mitigar o risco de descida dos preços; 

a distribuição e a agroindústria, compram produtos no mercado à vista e tomam posições compradoras 

no mercado de futuros para mitigar o risco de subida dos preços; e os investidores e as instituições 

financeiras, que atuam como financiadores ao tomarem posições especulativas compradoras ou 

vendedoras no mercado de futuros, consoante a expectativa de retorno, mas não participam no 

mercado à vista. 

  

 
1https://www.extension.umn.edu/agriculture/business/taxation/farm-legal-series/agricultural-production-
contracts/docs/agricultural-production-contracts.pdf por Phillip L. Kunkel e Jeffrey A. Peterson, consultado em 
2017-10-15. 
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2 Revisão Bibliográfica e Enquadramento Geral da Mo delação Preditiva de Preços. 

2.1 Perspetivas sobre o tema da modelação preditiva  dos preços de produtos agrícolas 

O tema da modelação preditiva dos preços de produtos agrícolas é essencialmente multidisciplinar o 

que se reflete em diferentes perspetivas sobre o tema da modelação preditiva dos preços e da própria 

finalidade com que é efetuada, pelo que a revisão efetuada se encontra estruturada em: 

• A [r]evolução dos mercados agrícolas: Globalização, Financiarização, Digitalização e 

Alterações Climáticas. 

• Estatística e Aprendizagem Automática 

• Metodologias de Modelação Preditiva de Preços 

2.1.1 A [r]evolução dos mercados agrícolas: Globali zação, Financiarização, Digitalização e 

Alterações Climáticas. 

O artigo “Crude Oil and Agricultural Futures: An Analysis of Correlation Dynamics” [Silvennoinen et 

al.,2016], analisa as correlações entre o preço do petróleo e o preço de mercadorias agrícolas ao longo 

das últimas três décadas, avaliando o impacto das políticas de combustíveis renováveis e da ocorrência 

de condições económicas turbulentas na inter-relação entre o mercado de futuros de petróleo e o 

mercado de futuros de mercadorias agrícolas. A análise é realizada através de modelos de correlação 

condicional entre o retorno de futuros de mercadorias agrícolas e de petróleo bruto WTI. Embora se 

verifique uma mudança estrutural nas correlações, que ocorre simultaneamente com a introdução das 

políticas de biocombustíveis (2005 a 2009), uma correlação elevada (0,4 a 0,6) entre os preços das 

matérias-primas de biocombustíveis e os do petróleo ocorre principalmente quando os níveis de preços 

de alimentos e petróleo são altos. A correlação com o retorno do petróleo é forte para matérias-primas 

de biocombustíveis (óleo de soja, milho e açúcar), ao contrário de outros futuros agrícolas (soja, sumo 

de laranja e trigo), sugerindo um contágio limitado dos mercados de energia para os mercados de 

alimentos. 

As hipóteses explicativas apresentadas estão essencialmente relacionadas com a sobreposição entre 

procura para energia e a procura para alimentação de algumas mercadorias agrícolas. O impacto da 

oferta de energia nos preços das mercadorias agrícolas, não é analisada em termos que permitam 

confirmar ou rejeitar se ocorreram alterações estruturais no processo produtivo e comercial específico 

de cada cultura que possam contribuir para as alterações nos regimes de correlação. Ainda assim, é 

relativamente indisputável a alteração estrutural nas dinâmicas de formação de preço e a ocorrência 

de situações de arbitragem estatística entre os preços dos produtos agrícolas e os preços da energia 

quando os níveis de preços de alimentos e petróleo são altos. 

O impacto da financiarização da economia no preço das mercadorias, através da crescente utilização 

do mercado de futuros de mercadorias e do aumento da participação de instituições financeiras neste 

mercado, é ambíguo. No artigo “Commodity Spot Prices: An Exploratory Assessment of Market 

Structure and Forward-Trading Effects” [Slade et al., 2006], são analisadas a forma como a 
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concentração do mercado e o mercado de futuros, afetam os preços no mercado à vista de metais 

industriais (Alumínio, Cobre, Chumbo, Níquel, Estanho e Zinco), observando-se que o aumento das 

transações no mercado de futuros tende a baixar os preços. No artigo “Speculators, Commodities and 

Cross-Market Linkages” [Büyükşahin et al., 2014], são analisadas as posições de um conjunto 

abrangente de intervenientes no mercado de futuros de mercadorias entre 2000 e 2010 (com recurso 

a informação não publica), constatando-se uma participação crescente de instituições financeiras e 

fundos de investimento no mercado de futuros e um aumento das correlações entre os valores das 

ações e os preços dos futuros de mercadorias. 

De acordo, com a hipótese do mercado eficiente [Fama, 1970], existem dois pressupostos gerais e 

verificáveis: os preços refletem todas as informações publicamente disponíveis; e os preços mudam 

eficientemente de forma a refletir novas informações públicas. A disponibilidade relativa de 

oportunidades de negociação nos mercados financeiros pode ser medida como um grau de ineficiência 

no mercado [Aldridge, 2010]. Em condições de negociação aberta e competitiva nos mercados 

financeiros, embora possam ocorrer algumas anomalias, não é expectável que o preço se afaste de 

forma significativa e persistente do valor do ativo subjacente (bolha especulativa) ou que existam 

ineficiências de ajustamento que criem oportunidades significativas e recorrentes de antecipar a 

evolução dos preços no curto prazo (arbitragem). 

O relatório “The State of Agricultural Commodity Markets 2015-2016” da FAO [FAO, 2015], considera 

que o recente aumento nos preços mundiais dos alimentos, com picos em 2007-08 e 2011, precisa de 

ser analisado em relação à tendência de longo prazo de diminuição dos preços reais. Os picos de 

preços dos alimentos são importantes pelos seus potenciais impactos negativos na segurança 

alimentar e na nutrição e, mesmo que sejam episódicos, precisam de ser tomados em consideração 

nas decisões de longo prazo sobre a organização do comércio de produtos alimentares e agrícolas. 

 

 

Figura 1 - Índice FAO de Preços dos Alimentos, nominal e real (a preços constantes de 2002). 
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Embora a frequência e distribuição geográfica das secas não se tenha alterado significativamente 

durante o século XX, a frequência das secas aumentou nos últimos dez anos e prevê-se que duplique 

até meados do século XXI, em resultado de alterações climáticas2. De facto, os preços reais das 

mercadorias agrícolas aumentaram cerca de 50% em 2007 e têm permanecido relativamente voláteis, 

coincidindo em certa extensão com incidentes climáticos concretos que ocorreram em regiões 

importantes em termos de produção agrícola global, como a seca de 2010 na Rússia ou a seca de 2012 

no norte dos EUA. 

No artigo “Climate Trends and Global Crop Production Since 1980” [Lobell et al., 2011], constata-se 

que, nas regiões de cultivo e nas épocas de crescimento na maioria dos países, com a importante 

exceção dos Estados Unidos, as tendências de temperatura de 1980 a 2008 excederam um desvio 

padrão da variabilidade histórica de um ano para o outro. Na perspetiva dos autores, os esforços para 

modelar os efeitos do clima sobre os preços ou a disponibilidade de alimentos, mesmo para países 

individuais, devem considerar os efeitos em todo o mundo, uma vez que as mercadorias agrícolas são 

negociadas em todo o mundo e os preços no mercado mundial são determinados pela oferta e procura 

global. A avaliação do impacto das alterações climáticas na produção agrícola é efetuada com base 

em modelos estatísticos regionais da relação produtividade-temperatura-precipitação das culturas 

(milho, soja, trigo e arroz), comparando as produtividades estimadas com os dados meteorológicos de 

1980 a 2008 e as produtividades estimadas em cenários simulados de estabilidade climática. Os 

autores concluem que o aumento da produtividade das culturas devido à evolução da tecnologia 

utilizada, foi em larga medida contrariado por perdas de produtividade relacionadas com o aumento da 

temperatura, principalmente em relação ao milho e ao trigo. Neste modelo, as perdas de produtividade 

relacionadas com alterações na precipitação tiveram um impacto menor, mas é importante notar que a 

frequência das secas começou a aumentar no início do século XXI e que as séries meteorológicas 

utilizadas só incluíam oito anos do século XXI. 

 

2.1.2 Estatística e Aprendizagem Automática 

Na definição de Stuart Russell e Peter Norvig, apresentada no livro “Artificial Intelligence” [Russel et al., 

2010], um agente é qualquer coisa que possa ser compreendida como capaz de perceber o seu 

ambiente através de sensores e atuar sobre esse ambiente através de atuadores. Por que quereríamos 

que um agente aprenda? Se o design do agente pode ser melhorado, porque é que os designers não 

implementam essa melhoria? Existem três razões principais. Primeiro, os designers não podem 

antecipar todas as situações possíveis em que o agente se pode encontrar. Por exemplo, um robô 

projetado para navegar labirintos deve aprender o traçado de cada novo labirinto que ele encontra. Em 

segundo lugar, os designers não podem antecipar todas as mudanças ao longo do tempo; um programa 

projetado para prever os preços do mercado de ações de amanhã deve aprender a adaptar-se quando 

as condições mudam de crescimento para recessão. Em terceiro lugar, às vezes, os programadores 

 
2 https://www.nasa.gov/pdf/607932main_sheffield_et_al_drought_press_conf.pdf por Justin Sheffield, Julio E. 
Herrera-Estrada, Kelly Caylor e Eric F. Wood consultado em 2018-01-07. 
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humanos não têm ideia de como programar uma solução em si. Por exemplo, a maioria das pessoas é 

boa em reconhecer os rostos dos membros da família, mas mesmo os melhores programadores são 

incapazes de programar um computador para realizar essa tarefa, exceto pelo uso de algoritmos de 

aprendizagem. 

Num artigo considerado como fundamental no âmbito da Aprendizagem Máquina e da Estatística, “An 

Overview of Statistical Learning Theory” [Vapnik, 1999], Vladimir N. Vapnik, mostra como a teoria da 

aprendizagem estatística estabeleceu condições para a generalização que são mais gerais do que as 

discutidas em paradigmas estatísticos clássicos e como a compreensão dessas condições inspirou 

novas abordagens algorítmicas para problemas de estimativa de funções. 

Na opinião de Tom Fawcett e Drew Hardin  3: ao estatístico interessa principalmente a validade do 

modelo, a estimativa precisa dos parâmetros do modelo e a inferência a partir do modelo. No entanto, 

a previsão de pontos de dados não vistos, uma grande preocupação da aprendizagem automática, é 

menos preocupante para o estatístico. Os estatísticos têm técnicas para fazer predição, mas estas são 

apenas casos especiais da inferência em geral. O profissional de aprendizagem automática, 

geralmente faz alguma análise exploratória dos dados, mas apenas para preparar os dados e orientar 

a escolha dos recursos e da família do modelo. O modelo não representa uma crença ou um 

compromisso com o processo de geração de dados. O seu propósito é puramente funcional. 

Neste contexto, a avaliação de modelos baseados em aprendizagem automática supervisionada é 

normalmente realizada por meio da análise do desempenho do modelo de previsão em novos 

exemplos, ou seja, em exemplos não utilizados no conjunto de treino. Os procedimentos de validação 

geralmente utilizados correspondem a variantes do método da validação cruzada. No método de 

validação cruzada k-fold cross-validation, o conjunto de exemplos é dividido em k subconjuntos de 

tamanho aproximadamente igual. Os exemplos de k-1 partições são utilizados no treino do modelo de 

previsão, o qual é então testado na partição restante. Esse processo é repetido k vezes, utilizando em 

cada ciclo uma partição diferente para teste. O desempenho final do modelo de previsão é dado pela 

média do desempenho observado sobre cada subconjunto de testes. 

Nos modelos de âmbito económico e financeiro, em que a sequência cronológica dos dados é essencial 

ao funcionamento do modelo ou em que se pretende acoplar ao algoritmo de previsão a simulação de 

ações de negociação, os procedimentos de validação geralmente utilizados correspondem a variantes 

do método da verificação à posteriori (backtesting): onde uma sequência de exemplos de períodos 

anteriores são utilizados no treino do modelo de previsão, o qual é então testado num período posterior. 

2.1.3 Metodologias de Modelação Preditiva de Preços  

Em linha com a reflexão de Rafal Weron, no artigo “Electricity price forecasting: A review of the state-

of-the-art with a look into the future” [Weron, 2014], podemos afirmar que muitas das abordagens de 

modelação e previsão de preços consideradas na literatura são soluções que combinam diversas 

técnicas e a sua classificação não é trivial. No contexto do mercado da eletricidade, a abordagem 

 
3https://svds.com/machine-learning-vs-statistics/  por Tom Fawcett e Drew Hardin, consultado em 2017-11-02. 
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subjacente ao modelo e à forma como geram as previsões dos preços da eletricidade, pode ser 

classificada essencialmente em cinco grupos de modelos: 

• Modelos de Agentes Económicos (simulação de múltiplos agentes económicos, equilíbrio, 

teoria do jogo), que simulam a operação de um sistema de agentes económicos heterogéneos 

(unidades geradoras, empresas) interagindo uns com os outros e criando o processo de 

formação de preços, através do encontro entre a procura e a oferta em condições de mercado; 

• Métodos Fundamentais (estruturais), que descrevem a dinâmica dos preços, modelando os 

impactos de fatores físicos e económicos importantes sobre o preço da eletricidade; 

• Modelos de Forma Reduzida (quantitativa, estocástica), que caracterizam as propriedades 

estatísticas dos preços da eletricidade ao longo do tempo, com o objetivo final de avaliação de 

ativos derivados e gestão de risco; 

• Análises Estatísticas (análise econométrica, análise técnica), que são aplicações diretas das 

técnicas estatísticas de previsão de carga ou implementações de modelos econométricos ao 

de mercado de energia; 

• Inteligência Computacional (técnicas de inteligência artificial, estatísticas não paramétricas e 

não-lineares), que combinam elementos de aprendizagem, evolução e imprecisão (fuziness) 

para criar abordagens capazes de se adaptarem a sistemas dinâmicos complexos e podem ser 

consideradas como "inteligentes" neste sentido. 

Embora esta classificação seja de alguma forma arbitrária (por exemplo um modelo de agentes 

económicos envolve sempre considerações estruturais na identificação dos agentes e considerações 

estatísticas na parametrização dos comportamentos) e contextualizada no mercado da eletricidade, 

permite compreender: a coexistência de vários modelos; e o enfoque principal de soluções geralmente 

híbridas. 

A coexistência de vários modelos de previsão de preços num mesmo sistema de informação (e por 

vezes na mesma aplicação) e a natureza híbrida das soluções implementadas, é em larga medida 

consistente com as observações de Makridakis e Hibon sobre os modelos de previsão de preços 

[Makridakis et al., 2000], nomeadamente: 

• Métodos estatísticos sofisticados ou complexos não proporcionam necessariamente melhores 

previsões que outros mais simples; 

• O ranking relativo do desempenho dos vários métodos varia de acordo com a medida de 

precisão utilizada; 

• A precisão, quando vários métodos são combinados, supera em média os métodos individuais 

que estão a ser combinados e é geralmente eficiente em comparação com outros métodos; 

• A precisão dos vários métodos depende do horizonte de previsão envolvido. 



12 

 

2.2 Enquadramento Geral da Modelação Preditiva de P reços 

A diversidade de perspetivas existentes sobre o tema e a complexidade inerente a algumas das 

metodologias, suscita diversas questões no âmbito da implementação de uma aplicação de modelação 

preditiva de preços de produtos agrícolas. 

Ao analisar diferentes metodologias de modelação de preços, observa-se que os instrumentos 

estatísticos e os algoritmos utilizados estão em certa medida relacionados com a própria finalidade da 

modelação. Na perspetiva essencialmente económica, com horizontes de previsão mais alargados (de 

alguns meses a vários anos) e onde se procuram adaptações e ajustamentos mais estruturais é comum 

utilizar abordagem mais explicativas, fundamentais e baseadas na análise estatística. Por outro lado, 

em perspetivas essencialmente financeiras, com horizontes de previsão mais curtos (de alguns 

segundos a alguns meses) e onde se procura essencialmente gerir a valorização e o risco de um 

portfólio de ativos financeiros, existe geralmente preferência pelos métodos de aprendizagem 

automática, com reduzido valor explicativo e que operam muitas vezes de forma não discernível. 

Prever ou compreender? Aparenta ser um paradoxo a diversos níveis teóricos e de aplicação, sendo 

difícil de identificar as relações entre as variáveis obtidas por aprendizagem automática, apesar do seu 

significado estatístico e da sua eficácia. 
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3 Modelação de Preços de Mercadorias Agrícolas 

3.1 Conceitos Gerais da Formação de Preços de Merca dorias Agrícolas 

Em condições normais de funcionamento do mercado, o preço é determinado pelo equilíbrio económico 

entre a oferta e a procura. A lei da Oferta e da Procura e a sua aplicação na análise fundamental do 

mercado de mercadorias agrícolas baseia-se no pressuposto da racionalidade do comportamento dos 

produtores e dos consumidores. 

 

Figura 2 - Oferta, Procura e Preço de Equilíbrio 

 

Geralmente, a relação entre preço e quantidade procurada pelo consumidor é negativa, pelo que quanto 

maior o nível de preços, menor será a quantidade procurada e inversamente, quanto menor o preço, 

maior será a quantidade procurada. 

As características da oferta dizem respeito ao comportamento dos produtores. Ao nível individual, cada 

agricultor está disposto a produzir uma determinada cultura, desde que o preço de mercado seja 

superior aos custos de produção. A oferta total é a soma das quantidades individuais que cada 

agricultor disponibiliza para o mercado.  

Um aumento no preço, na maioria dos casos resultará num interesse acrescido dos agricultores em 

aumentar a quantidade produzida de um determinado produto, pelo que a relação entre o preço e a 

oferta é positiva. Os preços baixos são o sinal do mercado de que a produção foi excessiva ou que 

corresponde a algo que os consumidores não querem. 
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O preço resulta da interação entre a oferta e a procura. Uma troca de bens ou serviços ocorrerá sempre 

que compradores e vendedores concordarem com um preço. Quando ocorre uma troca, o preço 

acordado é designado de preço de equilíbrio. 

 

 

Figura 3 - Deslocamento da curva da oferta. 

 

Quando a oferta ou a procura mudam, o preço de equilíbrio será diferente. Por exemplo, condições 

climatéricas favoráveis normalmente aumentam a oferta de cereais e oleaginosas. Se as necessidades 

dos consumidores se mantiverem estáveis em relação ao ano anterior, ocorre um deslocamento da 

curva da oferta originando uma diminuição do preço de equilíbrio, de forma a absorver o excesso de 

oferta do mercado. Os consumidores comprarão mais, mas apenas a um preço inferior. 

As mudanças na oferta e na procura podem ser de curto prazo ou de longo prazo. As condições 

climatéricas tendem a influenciar os preços de mercado geralmente no curto prazo, enquanto que a 

tecnologia tende a influenciar os preços de forma duradoura. Um efeito importante da tecnologia na 

agricultura é deslocar progressivamente a curva da oferta devido à redução dos custos unitários de 

produção. Ao mesmo tempo, se a procura total não aumentar o suficiente para absorver o excesso de 

mercadorias produzidas a custos mais baixos, o impacto de longo prazo da tecnologia no mercado será 

a redução dos preços. 

A relação entre existências e consumo (Stocks to use ratio) é um indicador da situação da oferta e 

procura de mercadorias agrícolas. A relação entre existências e consumo indica o nível de existências 
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de uma determinada mercadoria, como percentagem da procura ou consumo total, através da 

expressão4: 

 

����çã� 	
��ê����� ������� = 	
��ê����� �������� +  �����çã� ����� –  ������� ������������ �����  

 

(3.1) 

As existências iniciais representam as existências finais do ano anterior. A produção anual representa 

o total produzido em um determinado ano. O consumo anual é a soma de todos os consumos finais, 

incluindo o consumo humano, exportação, sementes e consumo animal. 

Esta proporção pode ser usada para indicar se os níveis de existências atuais e previstos são críticos 

ou abundantes. Este indicador também pode ser usado para indicar quantos dias de fornecimento estão 

disponíveis para o mercado global de acordo com os padrões atuais de consumo. (por exemplo, uma 

relação de existências para consumo de trigo de 20% indica que há 75 dias de fornecimento de trigo 

em reserva). 

Comparando as Relações Existências Consumo do ano corrente com os anos em que as existências 

iniciais estavam abaixo do normal, bem como com os anos em que as existências iniciais estavam 

acima do normal, pode efetuar-se uma estimativa quanto à direção da tendência de preço, bem como 

a extensão provável de mudança de preço. Alguns índices de referência podem ser estabelecidos para 

várias culturas, utilizando dados históricos da relação existência-consumo. A nível global, um índice de 

existência-consumo para o trigo inferior a 20% normalmente levou a aumentos significativos nos 

preços. Para o milho, o número comparável parece estar abaixo de 12%. Para a soja, o nível crítico 

está abaixo de 10%5. 

 

3.2 Metodologia de previsão de preços do relatório WASDE 

O relatório mensal “World Agricultural Supply and Demand Estimates Report”6 (WASDE) do USDA é a 

principal referência de informação sobre a situação geral dos mercados mundiais de mercadorias 

agrícolas. O relatório consiste essencialmente de agregados estatísticos, estimativas e projeções dos 

principais parâmetros de produção, para as principais produções vegetais e animais a nível global e 

dos principais países produtores.  

O valor informativo do relatório para os mercados à vista e de futuros é significativo, a avaliar pelas 

variações de preços que geralmente ocorrem no dia da publicação e na véspera, constituindo uma 

evidência: do pressuposto da hipótese do mercado eficiente relativo à rapidez de incorporação de novas 

 
4 http://futures.tradingcharts.com/learning/fundamental_analysis.html por Keystone Marketing Services, 
consultado em 2019-09-15. 
5 Ibíd. 
6 https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0919.pdf pelo USDA, consultado em 2019-09-15. 
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informações públicas; mas também de um grau de insuficiência ou inexatidão da informação 

geralmente disponível. 

A metodologia geralmente utilizada para relacionar os preços com as existências finais é baseada em 

modelos de equilíbrio para mercados competitivos com existências. Para mercadorias agrícolas 

produzidas anualmente, tal como o milho ou o trigo, a oferta é função do preço do ano anterior e a 

procura é função dos preços do ano e dos preços do ano anterior. Os preços de anos anteriores são 

particularmente importantes para culturas utilizadas em alimentação animal, na medida em que as 

decisões relativas a produção animal, tomadas em anos anteriores em resposta aos preços nesses 

períodos, afetam as existências de animais e como tal a procura de rações ao longo de vários anos. A 

procura externa também é função de preços diferidos de forma a refletir a resposta da oferta externa. 

Na sua forma mais simples, as existências são função do preço. A condição de equilíbrio de 

escoamento do mercado (marketclearing) determina o preço a que a oferta iguala a procura acrescida 

das existências (equações 3.2 a 3.5) [Westcott et al, 1999]. 

 

S = f (pt-1, z) Função de Oferta 

 

(3.2) 

D = g (p, pt-1, z) Função de Procura 

 

(3.3) 

K = h (p, z) Função de Existências 

 

(3.4) 

S - D - K = 0 Condição de Equilíbrio (3.5) 

 

S é a oferta, D a procura, K as existências finais, p o preço de mercado e z corresponde a um conjunto 

de variáveis exógenas. O índice da variável preço representa o preço no ano anterior (t-1). Todas as 

outras variáveis são para o ano corrente. A oferta tem relação positiva com o preço esperado, enquanto 

a procura e as existências têm relação negativa com o preço. Em equilíbrio, os preços podem ser 

determinados pela função inversa da função de existências, o que permite estabelecer uma equação 

de determinação do preço com os preços relacionados negativamente com as existências (equação 

3.6). 

p = h-1(K, z) Equação do preço como função 

inversa da função de existências 

 

(3.6) 

As estimativas de oferta e procura do USDA refletem um balanço completo por cada mercadoria 

agrícola e país. São efetuadas estimativas separadas para as existências iniciais, importações e 

produção esperada de forma a determinar a oferta total de uma colheita que estará disponível para a 

nova campanha de comercialização. O lado da procura do balanço reflete o consumo doméstico, as 

exportações e as existências finais. O consumo doméstico pode ser subdividido desde que existam 

dados disponíveis em outras fontes. Por exemplo, o USDA obtém dados do Bureau of the Census 
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sobre: a cultura de trigo para farinha nos EUA; processamento de sementes oleaginosas; e consumo 

de fábricas de algodão. Também deve ser notado que o lado da procura do balanço pode incluir uma 

categoria para o desaparecimento “residual” ou “não contabilizado” para contabilizar o 

desaparecimento ou consumo que não pode ser verificado ou cruzado com outra fonte de informação 

objetiva [Vogel et al, 1999]. 

O balanço enquadra as estimativas individuais: a oferta total deve ser igual ao consumo doméstico 

mais as exportações e as existências finais. Os preços relacionam ambos os lados do balanço 

fracionando os fornecimentos disponíveis pelos diversos consumos concorrentes. Os preços também 

influenciam as estimativas de realização da cultura, fornecendo uma ligação entre o ano atual e o 

próximo. 

O processo de previsão de preços e itens do balanço é complexo, envolvendo uma equipa alargada de 

funcionários e colaboradores do USDA na recolha dos dados e resultando da interação de: avaliação 

por peritos; modelos de previsão de preços de mercadorias agrícolas; e pesquisa por analistas 

especializados sobre as principais questões nacionais e internacionais. 

 

3.3 Metodologia de previsão de preços do protótipo ePMA 

O protótipo ePMA é um sistema de informação que analisa de forma automatizada a evolução de 

preços das mercadorias agrícolas e das condições meteorológicas globais, elaborando projeções 

baseadas na informação disponível e na relação entre as variáveis monitorizadas. 

Através do protótipo ePMA, pretende-se complementar a informação geralmente disponível de forma a 

auxiliar os agentes económicos a formar decisões adequadas e a promover a eficiência do mercado. 

A construção da função de previsão é efetuada por aprendizagem automática sobre as séries de dados 

disponíveis, utilizando a regressão de vetores de suporte. O modelo implementado é essencialmente 

empírico, na medida em que é baseado no reconhecimento de padrões de variação de preço em 

relação a um conjunto de variáveis que caracterizam a situação do mercado e as condições 

meteorológicas. 

As variáveis utilizadas na caracterização da situação do mercado e das condições meteorológicas 

correspondem a índices de informação económica e meteorológica genericamente utilizados na 

projeção de preços de mercadorias agrícolas e que se verificou por execução do modelo: terem 

razoável correlação com os fatores de formação do preço; e utilidade na previsão dos preços nos 

mercados de produção e nos mercados de futuros de mercadorias agrícolas. 

O horizonte de projeção abrange o ciclo cultural desde o início e visa essencialmente antecipar o preço 

nos mercados de produção, de forma a enquadrar: a decisão de realizar a cultura; a intensidade de 

utilização de fatores de produção; a decisão de colheita; e a negociação do preço de venda. 
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3.3.1 Regressão de Vetores de Suporte 

No âmbito da aprendizagem automática, as Máquinas de Vetores de Suporte (Support Vector 

Machines) são modelos de aprendizagem supervisionada que analisam dados para classificação e 

regressão. As Máquinas de Vetores de Suporte são baseadas na teoria da aprendizagem estatística, 

apresentada inicialmente por Vapnik e Chervonenkis durante os anos sessenta como uma análise 

teórica sobre a estimativa de funções a partir de um conjunto de dados e desenvolvida posteriormente 

durante os anos noventa para aplicações de análise de dados para classificação e regressão. 

Na Regressão de Vetores de Suporte, dispondo de um conjunto de observações, {(x1, y1), ... , (xl, yl)}, 

o objetivo é encontrar uma função de aproximação f(x) que tenha no máximo um determinado desvio ε 

dos valores de yi para todo o conjunto de observações e que ao mesmo seja tão regular quanto 

possível. 

De acordo com Smola e Scholkopf [Smola et al, 2004], considerando funções lineares de aproximação 

f, com a forma, 

��
� =  〈 , 
〉 +  # ���   ∈  %, # ∈  � 
 

(3.7) 

onde 〈 , 〉 representa o produto escalar em %, a regularidade de (3.7) corresponde a procurar um   

pequeno e uma forma de o assegurar é minimizar a norma de w, i.e. ||w||2 = 〈w, w〉. Este problema de 

otimização pode ser entendido como: 

 

• minimizar 
&'  || ||' 

 

(3.8) 

• segundo as restrições, )*+  −  〈 , 
+〉 −  # ≤  .〈 , 
+〉 +  # − *+ ≤  .  

 

(3.9) 

assumindo que a função f existe e que aproxima todos os pares (xi,yi) com a precisão ε, i.e. que o 

problema de otimização é possível. 

No entanto, este problema de otimização nem sempre é possível ou pode ser desejável permitir alguns 

erros. De forma a tornar o problema de otimização genericamente possível, utilizam-se as variáveis de 

folga nas restrições 0+ e 0+∗, estabelecendo o problema de otimização na forma primal, como: 

• minimizar 
&' || ||' + � ∑ �ξ+ + 0+∗4+5& � ��� � > 0 (3.10) 

• segundo as restrições, 8*+  −  〈 , 
+〉 −  # ≤  . +  0+〈 , 
+〉 +  # − *+ ≤  . + 0+∗ξ+ , 0+∗ ≥ 0   
 

(3.11) 

O parâmetro C >0, fator de penalização dos erros, condiciona o balanço entre a regularidade da função 

f e a quantidade de desvios superiores a . que são tolerados. Isto corresponde a incorporar uma função 
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de perda ε-insensitive |0|:, onde apenas os pontos fora da zona entre – ε e ε são penalizados de forma 

linear, de acordo com, 

 

|0|: ∶�  ) 0 , �� |0| -   .
|0| ,  ., ���� ����á���   

 

(3.12) 

 

 

 

Figura 4 Função de aproximação e gráfico da função de perda ε-insensitive [Smola et al, 2004] 

 

O problema de otimização que caracteriza a Regressão de Vetores de Suporte pode ser apresentado 

na forma dual através da utilização de multiplicadores de Lagrange, o que facilita a extensão das 

Máquinas de Vetores de Suporte a funções não lineares através da inclusão de funções de kernel que 

transformam os dados num espaço de características dimensionalmente mais elevado onde a 

aproximação linear poderá resultar mais ajustada. 

No entanto, no contexto do protótipo ePMA e para os dados disponíveis, observou-se que as projeções 

obtidas sem transformações tinham erro médio percentual absoluto inferior, pelo que na implementação 

atual é utilizado um kernel polinomial parametrizado para grau um (Anexo B). 

Na Regressão de Vetores de Suporte a determinação da função de aproximação depende 

essencialmente das observações atípicas, que estão no limite ou fora da zona entre – ε e ε e que 

portanto constituem os vetores de suporte, o que permite compreender: o potencial de ajustamento do 

modelo a situações determinadas por ocorrências de valores relevantes em apenas algumas das 

variáveis de entrada (tolerância ao ruído e a valores excecionais [Gama et al, 2017]); e a forma como 

pode ser considerado um conjunto alargado de variáveis de entrada com correlações nem sempre 

significativas, sem que as projeções se tornem erráticas (robustez diante de objetos de grande 

dimensão [Gama et al, 2017]). 
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3.3.2 Dados económicos 

No âmbito da análise económica as variáveis utilizadas para antecipar a evolução dos preços das 

mercadorias agrícolas são: 

• Rácios de preços entre contratos de futuros com diferentes maturidades para a mesma 

mercadoria; 

• Rácios de preços entre diferentes mercadorias. 

Os rácios de preços entre contratos de futuros com diferentes maturidades para a mesma mercadoria, 

estão relacionados com a relação existências consumo e refletem em larga medida o nível de 

existências. No contexto dos dados utilizados no protótipo ePMA, é importante salientar que os 

contratos de futuros com data de entrega (liquidação física) mais próxima correspondem a preços de 

existências e que os contratos de futuros com data de entrega mais longínqua correspondem 

geralmente a preços da produção esperada para a colheita sobre a qual se realiza a projeção. 

Rácios de preços entre contratos de futuros com diferentes maturidades para a mesma mercadoria 

 

Nome da 

Variável 

Descrição 

$v1 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de trigo da CME mais 

próximos da entrega e o terceiro contrato de futuros de trigo da CME mais próximo da 

entrega. Valores do último mês antes do mês de origem da projeção. 

$v2 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de milho da CME mais 

próximos da entrega e o terceiro contrato de futuros de milho da CME mais próximo da 

entrega. Valores do último mês antes do mês de origem da projeção. 

$v3 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de soja da CME mais 

próximos da entrega e o terceiro contrato de futuros de soja da CME mais próximo da 

entrega. Valores do último mês antes do mês de origem da projeção. 

$v4 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de trigo da CME mais 

próximos da entrega e o terceiro contrato de futuros de trigo da CME mais próximo da 

entrega. Valores do penúltimo mês antes do mês de origem da projeção. 

$v5 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de milho da CME mais 

próximos da entrega e o terceiro contrato de futuros de milho da CME mais próximo da 

entrega. Valores do penúltimo mês antes do mês de origem da projeção. 

$v6 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de soja da CME mais 

próximos da entrega e o terceiro contrato de futuros de soja da CME mais próximo da 

entrega. Valores do penúltimo mês antes do mês de origem da projeção. 

Tabela 1 – Descrição dos rácios de preços entre contratos de futuros com diferentes maturidades para a mesma 

mercadoria utilizados na classe de análise de dados do protótipo ePMA (Anexo B). 
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Os rácios de preços entre diferentes mercadorias agrícolas com utilização na alimentação animal, 

refletem essencialmente efeitos de substituição operados no setor da produção animal, na medida em 

que os diversos cereais e oleaginosas são amplamente substituíveis no fabrico de rações e o preço 

constitui o critério principal. 

Rácios de preços entre diferentes mercadorias 

 

Nome da Variável Descrição 

$v7 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de trigo da CME 

mais próximos da entrega e a soma da média do preço dos três contratos de 

futuros de trigo, milho e soja da CME mais próximos da entrega. Valores do 

último mês antes do mês de origem da projeção. 

$v8 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de milho da CME 

mais próximos da entrega e a soma da média do preço dos três contratos de 

futuros de trigo, milho e soja da CME mais próximos da entrega. Valores do 

último mês antes do mês de origem da projeção 

$v9 Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de soja da CME 

mais próximos da entrega e a soma da média do preço dos três contratos de 

futuros de trigo, milho e soja da CME mais próximos da entrega. Valores do 

último mês antes do mês de origem da projeção 

Tabela 2 - Descrição dos rácios de preços entre diferentes mercadorias utilizados na classe de análise de dados 

do protótipo ePMA (Anexo B). 

3.3.3 Dados meteorológicos 

No âmbito da análise climática as variáveis utilizadas para antecipar a evolução dos preços das 

mercadorias agrícolas são:  

• Variação anual da anomalia da temperatura da superfície do oceano no hemisfério sul durante 

a primavera e verão (indicador da tendência do ano); 

• Variação anual da anomalia da temperatura de superfície em terra no hemisfério norte durante 

a primavera e verão do ano anterior, em relação à média dos três anos anteriores (indicador 

de tendência dos efeitos de retroação negativa). 

A ocorrência de temperaturas anormalmente elevadas durante a fase de crescimento das principais 

culturas de cereais e oleaginosas tem geralmente um efeito negativo na produtividade das culturas. O 

impacto negativo da tendência de longo prazo do aumento das temperaturas nas principais zonas de 

produção é difícil de identificar e quantificar porque o desenvolvimento da tecnologia agrícola tem 

permitido um crescimento continuado da produtividade e a produção por unidade de área das culturas 

analisadas triplicou nos últimos sessenta anos. No entanto, existe alguma correlação (0.30) entre a 

variação anual da anomalia da temperatura de superfície em terra no hemisfério norte durante a 

primavera e verão e a variação anual do preço nos mercados de produção, verificando-se que a 
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ocorrência de temperaturas inesperadamente elevadas tem algum impacto na produção agrícola e 

resulta genericamente em anos agrícolas com produções abaixo do normal. 

Indicadores climáticos das condições gerais de crescimento das culturas. 

 

Nome da Variável Descrição 

$v10 Variação anual da anomalia da temperatura da superfície do oceano no 

hemisfério sul durante a primavera e verão. 

$v11 Variação anual da anomalia da temperatura de superfície em terra no hemisfério 

norte durante a primavera e verão do ano anterior, em relação à média dos três 

anos anteriores. 

Tabela 3 - Descrição dos indicadores climáticos das condições gerais de crescimento das culturas utilizados na 

classe de análise de dados do protótipo ePMA (Anexo B). 

A estimativa por regressão linear múltipla da variação anual da anomalia da temperatura de superfície 

em terra no hemisfério norte durante a primavera e verão, baseada na variação anual da anomalia da 

temperatura da superfície do oceano no hemisfério sul durante a primavera e verão (indicador da 

tendência do ano) e na variação anual da anomalia da temperatura de superfície em terra no hemisfério 

norte durante a primavera e verão do ano anterior em relação à média dos três anos anteriores 

(indicador de tendência dos efeitos de retroação negativa), apresenta uma correlação significativa 

(0.69) para a complexidade das interações climáticas envolvidas (Anexo A). Com base nesta relação, 

na implementação atual do protótipo, a variação anual da anomalia da temperatura da superfície do 

oceano no hemisfério sul durante a primavera e verão e a variação anual da anomalia da temperatura 

de superfície em terra no hemisfério norte durante a primavera e verão do ano anterior em relação à 

média dos três anos anteriores, servem como indicador para o impacto das condições meteorológicas 

na produtividade das culturas no hemisfério norte, onde se situa a larga maioria das zonas de produção 

de cereais e oleaginosas. 

 

Figura 5 - Comparação entre o valor observado e previsto da variação anual da anomalia 

da temperatura de superfície em terra no hemisfério norte de abril a setembro (Anexo A). 
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4 Operação do Protótipo ePMA 

O protótipo ePMA implementa uma interface de utilizador, para realizar as projeções de preços e a 

importação dos dados relativos às cotações dos contratos de futuros, que disponibiliza informação 

auxiliar para verificação dos procedimentos de cálculo. 

 

Figura 6 – Página de autenticação. 

Na página de acesso é necessário introduzir as credencias de utilizador e iniciar sessão. Após a 

autenticação o protótipo apresenta a página de parametrização da análise de previsões. 

 

Figura 7 – Página de parametrização da análise de previsões. 
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Na página de parametrização da análise de previsões, pode ser selecionada: a mercadoria agrícola; a 

data de origem da previsão, ajustada ao dia 8 de cada mês para comparação com as projeções do 

relatório WASDE que são publicadas entre o dia 9 e 11 de cada mês; o modo de cálculo, onde se pode 

optar pela regressão de vetores de suporte ou pela regressão linear múltipla para comparação de 

resultados; e a verbosidade da informação a produzir, que pode limitar- se ao resumo da análise de 

previsões e à previsão do ano corrente ou incluir o registo do cálculo para verificação de funcionamento 

e análise de resultados intermédios. 

 

 

Figura 8 – Tabela de resumo da análise de previsões. 
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Quando é escolhida a opção de verbosidade “Resumo e registo cálculo”, vai sendo apresentada 

informação sobre: a preparação inicial dos dados que se concretiza no preenchimento de uma tabela 

de dados de base para as projeções (Figura 9); e sobre a execução de cada uma das previsões do 

algoritmo de cálculo (Figura 10). 

 

  

Figura 9 – Etapa inicial do registo de cálculo apresentando a consulta à base de dados. 
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Figura 10 – Etapa de apresentação dos dados de base de cada previsão, incluindo os coeficientes 

de correlação de cada variável e da regressão linear múltipla do conjunto dos dados. 

 

Em relação às operações de manutenção do sistema (Figura 11), na implementação atual do protótipo 

as operações de importação de dados financeiros e a consolidação dos dados financeiros são 

apresentadas como operações autónomas, mas destinam-se a ser realizadas em sequência. 

A consolidação dos dados financeiros consiste essencialmente na realização de duas operações sobre 

os dados importados: a reconcatenação das cotações dos contratos de futuros e a obtenção de séries 

de dados adicionais por agregação das cotações dos três contratos de futuros mais próximos da data 

de entrega para cada mercadoria.  
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A reconcatenação das cotações dos contratos de futuros, é efetuada de forma a excluir das séries de 

dados as cotações da negociação realizada no mês de entrega (first-of-month roll method, no price 

adjustment7) na medida em que as séries de dados importadas estão concatenadas pela data do final 

dos contratos (last-trading-day roll method, no price adjustment), de acordo com os procedimentos 

usuais de tratamento de cotações e de forma a evitar o aparecimento de dias sem negociação ou de 

valores atípicos correspondentes a pequenos volumes de negociação no final do mês de entrega. 

 

 

Figura 11 – Página de operações de manutenção do sistema. 

  

 
7 https://www.quandl.com/databases/SCF/documentation por Stevens Analytics consultado em 2019-10-06. 
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5 Avaliação de Resultados 

Existem diversos indicadores e métricas de avaliação dos erros de estimativas e previsões. Ao nível 

deste estudo, o indicador de avaliação utilizado foi o erro médio percentual absoluto (3.13) dos valores 

previstos, de forma a obter resultados comparáveis com artigos relevantes publicados sobre o tema. 

O erro médio percentual absoluto8 é um indicador estatístico comum da precisão de uma previsão e 

define-se como: 

 

	<�� �%� =  1� ? @�A − �A�A  × 100@C
A5&  

(5.1) 

 

onde �A corresponde ao valor verificado no período t e �A ao valor previsto para o período t. 

O desempenho do protótipo ePMA foi verificado em relação ao desempenho das previsões do relatório 

WASDE para o ano de comercialização (marketing year) de 1980/1981 a 2006/2007, conforme 

documentado por Isengildina-Massa, Irwin e Good no artigo “Quantile Regression Estimates of 

Confidence Intervals for WASDE Price Forecasts” [Isengildina-Massa et al, 2010] e em relação ao 

desempenho do valor preditivo dos futuros de mercadorias agrícolas, calculando o último preço com 

base numa diferença média entre o valor nos mercados de produção e a cotação dos contratos de 

futuros (basis) de 9% da cotação dos contratos de futuros. 

A basis de 9% traduz uma otimização genérica do valor preditivo dos futuros, na determinação do último 

preço ou valor de referência (variável $vfr) no protótipo ePMA (Anexo B), para o conjunto de análises 

de previsões efetuado. 

 

5.1 Avaliação de Resultados em Relação ao Relatório  WASDE de 1980/1981 a 2006/2007 

Conforme se pode verificar (Tabelas 4, 5, 6 e 7) as previsões do protótipo ePMA apresentam um erro 

médio percentual absoluto intermédio entre a previsão do relatório WASDE e a previsão que 

corresponde a utilizar o último preço, com exceção do milho onde a previsão pelo do último preço 

apresenta erro inferior. 

  

 
8https://pt.wikibooks.org/wiki/Logística/Técnicas_de_previsão/Medidas_de_precisão_da_previsão pela 
Comunidade WikiLivros consultado em 2019-12-07. 
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Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do milho de 1980/1981 a 2006/2007. 

     

Previsão ePMA WASDE Último preço 

Maio 15.56 13.34 15.69 

Junho 13.77 13.03 13.89 

Julho 13.23 11.20 12.38 

Agosto 9.31 9.33 8.73 

Setembro 8.47 8.71 8.05 

Outubro 6.73 7.53 6.48 

Novembro 5.93 5.77 6.35 

Média 10.43 9.84 10.22 

Tabela 4 – Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do milho obtida pelo 

protótipo ePMA com a publicada no relatório WASDE e o último preço, para o mercado de produção dos E.U.A. 

de 1980/1981 a 2006/2007. 

 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do trigo de 1980/1981 a 2006/2007. 

     

Previsão ePMA WASDE Último preço 

Maio 11.43 10.08 11.17 

Junho 7.36 9.45 7.66 

Julho 6.74 6.80 7.79 

Agosto 5.87 5.27 6.86 

Média 7.85 7.90 8.37 

Tabela 5 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do trigo obtida pelo protótipo 

ePMA com a publicada no relatório WASDE e o último preço, para o mercado de produção dos E.U.A. de 

1980/1981 a 2006/2007. 
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Erro médio percentual absoluto da projeção do preço da soja de 1980/1981 a 2006/2007. 

     

Previsão ePMA WASDE Último preço 

Maio 15.16 11.37 14.61 

Junho 12.29 10.76 11.58 

Julho 10.91 9.47 11.05 

Agosto 7.40 7.67 8.92 

Setembro 6.64 6.85 6.75 

Outubro 5.47 6.83 7.05 

Novembro 4.72 5.89 6.51 

Média 8.94 8.41 9.50 

Tabela 6 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio da soja obtida pelo protótipo 

ePMA com a publicada no relatório WASDE e o último preço, para o mercado de produção dos E.U.A. de 

1980/1981 a 2006/2007. 

 

Média do erro médio percentual absoluto das projeções de preços de 1980/1981 a 2006/2007. 

     

Previsões (meses) ePMA WASDE Último preço 

Milho (maio a novembro) 10.43 9.84 10.22 

Trigo (maio a agosto) 7.85 7.90 8.37 

Soja (maio a novembro) 8.94 8.41 9.50 

Média 9.07 8.72 9.36 

Tabela 7 - Comparação da média do erro médio percentual absoluto das projeções de preço de milho, trigo e 

soja obtidas pelo protótipo ePMA, com as publicadas no relatório WASDE e o último preço, para o mercado de 

produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2006/2007. 

Se considerarmos apenas os últimos três meses da cultura (Tabelas 8, 9, 10 e 11), a previsão do 

protótipo ePMA apresenta um erro médio percentual absoluto inferior à previsão do relatório WASDE e 

à previsão que corresponde a utilizar o último preço, com exceção do milho onde a previsão pelo último 

preço apresenta erro inferior. 

Pode verificar-se utilizando apenas subconjuntos das variáveis, que este desempenho do protótipo 

ePMA resulta principalmente da inclusão das variáveis meteorológicas, o que de acordo com a hipótese 

do mercado eficiente, poderá corresponder a informação que os intervenientes no mercado têm mais 

dificuldade em obter e incorporar nas decisões. 
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Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do milho de 1980/1981 a 2006/2007. 

     
 

ePMA WASDE Último preço 

Setembro 8.47 8.71 8.05 

Outubro 6.73 7.53 6.48 

Novembro 5.93 5.77 6.35 

Média 7.04 7.34 6.96 

Tabela 8 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do milho obtida pelo 

protótipo ePMA com a publicada no relatório WASDE e o último preço, nos últimos três meses do ciclo da cultura, 

para o mercado de produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2006/2007. 

 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do trigo de 1980/1981 a 2006/2007. 

     
 

ePMA WASDE Último preço 

Junho 7.36 9.45 7.66 

Julho 6.74 6.80 7.79 

Agosto 5.87 5.27 6.86 

Média 6.66 7.17 7.44 

Tabela 9 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do trigo obtida pelo protótipo 

ePMA com a publicada no relatório WASDE e o último preço, nos últimos três meses do ciclo da cultura, para o 

mercado de produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2006/2007. 

 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço da soja de 1980/1981 a 2006/2007. 

     
 

ePMA WASDE Último preço 

Setembro 6.64 6.85 6.75 

Outubro 5.47 6.83 7.05 

Novembro 4.72 5.89 6.51 

Média 5.61 6.52 6.77 

Tabela 10 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio da soja obtida pelo 

protótipo ePMA com a publicada no relatório WASDE e o último preço, nos últimos três meses do ciclo da cultura, 

para o mercado de produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2006/2007. 

  



32 

 

Média do erro médio percentual absoluto das projeções de preço de 1980/1981 a 2006/2007. 

     

Previsões (meses) ePMA WASDE Último preço 

Milho (setembro a novembro) 7.04 7.34 6.96 

Trigo (junho a agosto) 6.66 7.17 7.44 

Soja (setembro a novembro) 5.61 6.52 6.77 

Média 6.44 7.01 7.06 

Tabela 11 - Comparação da média do erro médio percentual absoluto das projeções de preço de milho, trigo e soja 

obtidas pelo protótipo ePMA, com as publicadas no relatório WASDE e o último preço, nos últimos três meses do 

ciclo da cultura, para o mercado de produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2006/2007. 

 

5.2 Avaliação de Resultados em Relação ao Valor Pre ditivo dos Futuros de 1980/1981 a 

2017/2018 

Conforme se pode verificar (Tabelas 12, 13,14 e 15) as previsões do protótipo ePMA apresentam um 

erro médio percentual absoluto inferior à previsão que corresponde a utilizar o último preço, com 

exceção do milho onde a previsão pelo último preço apresenta erro inferior. 

 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do milho de 1980/1981 a 2017/2018. 

     

Previsão ePMA Último preço 

Maio 15.71 15.84 

Junho 15.14 15.31 

Julho 14.34 13.47 

Agosto 9.89 9.54 

Setembro 9.51 9.22 

Outubro 6.77 6.79 

Novembro 5.44 6.15 

Média  10.97 10.90 

Tabela 12 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do milho obtida pelo 

protótipo ePMA com o último preço, para o mercado de produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 
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Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do trigo de 1980/1981 a 2017/2018. 

     

Previsão ePMA Último preço 

Maio 12.08 11.71 

Junho 9.20 9.34 

Julho 7.93 8.43 

Agosto 6.79 7.08 

Média 9.00 9.14 

Tabela 13 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do trigo obtida pelo 

protótipo ePMA com o último preço, para o mercado de produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 

 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço da soja de 1980/1981 a 2017/2018. 

     

Previsão ePMA Último preço 

Maio 14.17 13.69 

Junho 12.60 12.17 

Julho 11.09 11.20 

Agosto 7.75 8.79 

Setembro 7.09 7.60 

Outubro 5.07 7.72 

Novembro 4.59 6.80 

Média 8.91 9.71 

Tabela 14 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio da soja obtida pelo 

protótipo ePMA com o último preço, para o mercado de produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 

 

Média do erro médio percentual absoluto das projeções de preço de 1980/1981 a 2017/2018. 

     

Previsões (meses) ePMA Último preço 

Milho (maio a novembro) 10.97 10.90 

Trigo (maio a agosto) 9.00 9.14 

Soja (maio a novembro) 8.91 9.71 

Média 9.63 9.92 

Tabela 15 - Comparação da média do erro médio percentual absoluto das projeções de preço de milho, trigo e soja 

obtidas pelo protótipo ePMA, com as obtidas de forma simplificado pela cotação dos futuros, para o mercado de 

produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 
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Se considerarmos apenas os últimos três meses da cultura (Tabelas 16, 17,18 e 19), a previsão do 

protótipo ePMA apresenta um erro médio percentual absoluto inferior à previsão que corresponde a 

utilizar o último preço. 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do milho de 1980/1981 a 2017/2018. 

     

Previsão ePMA Último preço 

Setembro 9.51 9.22 

Outubro 6.77 6.79 

Novembro 5.44 6.15 

Média 7.24 7.39 

Tabela 16 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do milho obtida pelo 

protótipo ePMA com o último preço, nos últimos três meses do ciclo da cultura, para o mercado de produção dos 

E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 

 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço do trigo de 1980/1981 a 2017/2018. 

      
 

ePMA Último preço 

Junho 9.20 9.34 

Julho 7.93 8.43 

Agosto 6.79 7.08 

Média 7.97 8.28 

Tabela 17 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio do trigo obtida pelo 

protótipo ePMA com o último preço, nos últimos três meses do ciclo da cultura, para o mercado de produção dos 

E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 

 

Erro médio percentual absoluto da projeção do preço da soja de 1980/1981 a 2017/2018. 

       
 

ePMA Último preço 

Setembro 7.09 7.60 

Outubro 5.07 7.72 

Novembro 4.59 6.80 

Média 5.58 7.37 

Tabela 18 - Comparação do erro médio percentual absoluto da projeção do preço médio da soja obtida pelo 

protótipo ePMA com o último preço, nos últimos três meses do ciclo da cultura, para o mercado de produção dos 

E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 
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Média do erro médio percentual absoluto das projeções de preços de 1980/1981 a 2017/2018. 

      

Previsões (meses) ePMA Último preço 

Milho (setembro a novembro) 7.24 7.39 

Trigo (junho a agosto) 7.97 8.28 

Soja (setembro a novembro) 5.58 7.37 

Média 6.93 7.68 

Tabela 19 - Comparação da média do erro médio percentual absoluto das projeções de preço de milho, trigo e soja 

obtidas pelo protótipo ePMA, com o último preço, nos últimos três meses do ciclo da cultura, para o mercado de 

produção dos E.U.A. de 1980/1981 a 2017/2018. 
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6 Conclusões 

O protótipo ePMA apresenta erros médios percentuais absolutos inferiores a metodologias de previsão 

geralmente utilizadas, nas últimas fases do ciclo de cultura do trigo e da soja. Os erros médios 

percentuais absolutos inferiores observados nos últimos três meses do ciclo da cultura, resultam 

principalmente da inclusão de dados climáticos que antecipam, em certa extensão, as condições gerais 

de crescimento das culturas no hemisfério norte. 

No geral, o protótipo ePMA não apresenta vantagem na qualidade das projeções de preços em relação 

ao conjunto das previsões do relatório WASDE, porque apenas as previsões relativas aos últimos três 

meses do ciclo da cultura apresentam erro médio percentual absoluto inferior. Se considerarmos os 

recursos necessários à elaboração das previsões do relatório WASDE, que envolve um conjunto 

abrangente de informação e a participação de uma equipa alargada de funcionários e colaboradores 

do USDA, existe alguma vantagem ao nível da eficiência com que as projeções de preços são 

elaboradas. O protótipo ePMA é no essencial automatizado e opera sobre um conjunto de dados 

relativamente limitado, o que o torna potencialmente aplicável a culturas e mercados de âmbito regional 

e com menos informação disponível. 

No quadro de referência das metodologias ágeis, caracterizadas por uma abordagem iterativa e 

incremental ao desenvolvimento de aplicações informáticas, o protótipo ePMA pode ser entendido 

como uma etapa essencial ao desenvolvimento de um sistema de informação de mercados agrícolas 

(Anexo C), em que se procurou delinear uma metodologia genérica de cálculo de projeções de preços 

de mercadorias agrícolas e identificar a informação necessária ao funcionamento de um sistema deste 

tipo. 

Embora a generalidade das relações entre as variáveis posso ser identificada por regressão linear 

múltipla, para os conjuntos de dados utilizados, a construção automatizada das funções de previsão 

por regressão linear múltipla resulta menos eficaz e origina um erro médio percentual absoluto superior 

à estimativa efetuada a partir do último preço dos contratos de futuros. A construção automatizada das 

funções de previsão por regressão de vetores de suporte resulta geralmente em previsões com erro 

médio percentual absoluto inferior à estimativa efetuada a partir do último preço dos contratos de 

futuros. 
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Anexo A –Estimativa da variação anual da anomalia d a temperatura no 

hemisfério norte de abril a setembro em terra 
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Anexo B –  Código Fonte PHP da Classe de Análise de Dados do P rotótipo ePMA 



epma-analyser.php 14 de outubro de 2019 02:34

<?php
/* Este ficheiro é parte do protótipo:
 * ePMA - Estimativa de Preços de Mercadorias Agrícolas
 *   
 * @copyright  2019 Vítor Miguel Abreu
 * @license    Todos os direitos reservados.
 * @warning    A informação disponibilizada não constitui recomendação, nem assegura
 *             a adequação ou a fiabilidade de quaisquer métodos ou resultados.
 *
 * @requires   MySQL [>=5.7] https://www.mysql.com/;

   PHP [>=7.2] https://www.php.net/;
   PHP-ML [>= 0.8] https://github.com/php-ai/php-ml.

 */

use Phpml\Regression\SVR;
use Phpml\SupportVectorMachine\Kernel;
use Phpml\Regression\LeastSquares;
use Phpml\Math\Statistic\Correlation;

class Simulation
{

//Propriedades públicas a definir na chamada de inicialização da classe.
//Tabela correspondente à série base da simulação. É utilizada a media 
//das cotações do três contrato com entrega mais próxima: fpsmftcme_c,
//fpsmftcme_w e fpsmftcme_s.
public $tbase = "";
//Mês de origem das projeções.
public $originMonth = "4";
//Proporção a incluir da projeção por regressão linear múltipla.
public $calcmix = 0;
//Verbosidade da informação disponbilizada (2-Resumo).
public $verbose = 2;
//Mercadoria em análise (corn, wheat ou soybean).
public $ttarget = "corn";

public function PrepareData($dbs, $rtbl)
{

//Limpeza da tabela de dados das projeções.
$result = $dbs->query("DELETE ALL FROM $rtbl");

$tbsql = "SELECT " .
"YEAR($this->tbase.mdate) as vyear, " .
"MONTH($this->tbase.mdate) as vmonth, ";

$tbsql .="\n";
//A última cotação a considerar incluí até ao dia 7 do mês de origem.
$tbsql .= "(SELECT taux.mlast FROM $this->tbase AS taux WHERE " .

"MONTH($this->tbase.mdate)=MONTH(taux.mdate) AND DAY(taux.mdate)<8 " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(taux.mdate) " .
"ORDER BY taux.mdate DESC LIMIT 1) as vlast, ";

$tbsql .="\n";
//A média das últimas cotações a considerar incluí até ao dia 7 do mês
//de origem.
$tbsql .= "(SELECT AVG(taux.mlast) FROM $this->tbase AS taux WHERE " .

"((MONTH($this->tbase.mdate)-1=MONTH(taux.mdate) ".
"AND DAY(taux.mdate)>20) " .
"OR (MONTH($this->tbase.mdate)=MONTH(taux.mdate)".
"AND DAY(taux.mdate)<8))" .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(taux.mdate)) as vlastavg, ";

$tbsql .="\n";
//Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de trigo
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_w) e o terceiro contrato 
//de futuros de trigo (fpsmftcme_w3) da CME mais próximo da entrega.
//Valores do último mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT 100*AVG(fpsmftcme_wv.mlast/fpsmftcme_w3.mlast) " .

"FROM fpsmftcme_w AS fpsmftcme_wv " .
"INNER JOIN fpsmftcme_w3 ON fpsmftcme_wv.mdate=fpsmftcme_w3.mdate ".
"WHERE MONTH($this->tbase.mdate)-1=MONTH(fpsmftcme_wv.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_wv.mdate)) as vwheat, ";

$tbsql .="\n";
//Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de trigo
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_w) e o terceiro contrato 
//de futuros de trigo (fpsmftcme_w3) da CME mais próximo da entrega.
//Valores do penúltimo mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT 100*AVG(fpsmftcme_wp.mlast/fpsmftcme_w3.mlast) ".

"FROM fpsmftcme_w AS fpsmftcme_wp ".
"INNER JOIN fpsmftcme_w3 ON fpsmftcme_wp.mdate=fpsmftcme_w3.mdate ".
"WHERE MONTH($this->tbase.mdate)-2=MONTH(fpsmftcme_wp.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_wp.mdate)) as pwheat, ";

$tbsql .="\n";
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//Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de milho
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_c) e o terceiro contrato 
//de futuros de milho (fpsmftcme_c3) da CME mais próximo da entrega.
//Valores do último mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT 100*AVG(fpsmftcme_cv.mlast/fpsmftcme_c3.mlast) ".

"FROM fpsmftcme_c AS fpsmftcme_cv ".
"INNER JOIN fpsmftcme_c3 ON fpsmftcme_cv.mdate=fpsmftcme_c3.mdate ".
"WHERE MONTH($this->tbase.mdate)-1=MONTH(fpsmftcme_cv.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_cv.mdate)) as vcorn, ";

$tbsql .="\n";
//Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de milho
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_c) e o terceiro contrato 
//de futuros de milho (fpsmftcme_c3) da CME mais próximo da entrega.
//Valores do penúltimo mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT 100*AVG(fpsmftcme_cp.mlast/fpsmftcme_c3.mlast) ".

"FROM fpsmftcme_c AS fpsmftcme_cp ".
"INNER JOIN fpsmftcme_c3 ON fpsmftcme_cp.mdate=fpsmftcme_c3.mdate ".
"WHERE MONTH($this->tbase.mdate)-2=MONTH(fpsmftcme_cp.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_cp.mdate)) as pcorn, ";

$tbsql .="\n";
//Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de soja
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_s) e o terceiro contrato 
//de futuros de soja (fpsmftcme_s3) da CME mais próximo da entrega.
//Valores do último mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT 100*AVG(fpsmftcme_sv.mlast/fpsmftcme_s3.mlast) ".

"FROM fpsmftcme_s AS fpsmftcme_sv ".
"INNER JOIN fpsmftcme_s3 ON fpsmftcme_sv.mdate=fpsmftcme_s3.mdate ".
"WHERE MONTH($this->tbase.mdate)-1=MONTH(fpsmftcme_sv.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_sv.mdate)) as vsoybean, ";

$tbsql .="\n";
//Rácio entre a média do preço dos três contratos de futuros de soja
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_s) e o terceiro contrato 
//de futuros de soja (fpsmftcme_s3) da CME mais próximo da entrega.
//Valores do peúltimo mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT 100*AVG(fpsmftcme_sp.mlast/fpsmftcme_s3.mlast) ".

"FROM fpsmftcme_s AS fpsmftcme_sp ".
"INNER JOIN fpsmftcme_s3 ON fpsmftcme_sp.mdate=fpsmftcme_s3.mdate ".
"WHERE MONTH($this->tbase.mdate)-2=MONTH(fpsmftcme_sp.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_sp.mdate)) as psoybean, ";

$tbsql .="\n";
//Média do preço dos três contratos de futuros de trigo
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_w). Valores
//do último mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT AVG(fpsmftcme_wm.mlast) " .

"FROM fpsmftcme_w AS fpsmftcme_wm WHERE " .
"MONTH($this->tbase.mdate)-1=MONTH(fpsmftcme_wm.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_wm.mdate)) as mwheat, ";

$tbsql .="\n";
//Média do preço dos três contratos de futuros de milho
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_c). Valores
//do último mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT AVG(fpsmftcme_cm.mlast) " .

"FROM fpsmftcme_c AS fpsmftcme_cm WHERE " .
"MONTH($this->tbase.mdate)-1=MONTH(fpsmftcme_cm.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_cm.mdate)) as mcorn, ";

$tbsql .="\n";
//Média do preço dos três contratos de futuros de soja
//da CME mais próximos da entrega (fpsmftcme_s). Valores
//do último mês antes do mês de origem da projeção.
$tbsql .= "(SELECT AVG(fpsmftcme_sm.mlast) " .

"FROM fpsmftcme_s AS fpsmftcme_sm WHERE " .
"MONTH($this->tbase.mdate)-1=MONTH(fpsmftcme_sm.mdate) " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)=YEAR(fpsmftcme_sm.mdate)) as msoybean, ";

$tbsql .="\n";
//Preço médio do ano de comercialização nos mercados de produção
//(average farm price).
$tbsql .= "(SELECT $this->ttarget FROM fpsafp ".

"WHERE year= YEAR($this->tbase.mdate)) as vafp, ";
$tbsql .="\n";
//Variação anual da anomalia da temperatura do hemisfério norte em terra durante a
//primavera e verão em relação à média dos três anos anteriores. Ano anterior
//á projeção.
$tbsql .= "(SELECT  anom -(SELECT AVG(anom) FROM fpsnoaanhl " .

"WHERE myear<=YEAR($this->tbase.mdate)-2 and myear>=YEAR($this->tbase.mdate)-4) " .
"FROM fpsnoaanhl WHERE myear=YEAR($this->tbase.mdate)-1) " .
" as vgdanhl, ";

$tbsql .="\n";
//Variação anual da anomalia da temperatura do hemisfério sul no oceano durante a
//primavera e verão. Ano da projecção Outubro a Março.

-2-



epma-analyser.php 14 de outubro de 2019 02:34

$tbsql .= "(SELECT  anom -(SELECT anom FROM fpsnoaasho ".
"WHERE myear=YEAR($this->tbase.mdate)-1) " .
"FROM fpsnoaasho WHERE myear=YEAR($this->tbase.mdate)) " .
" as vgdasho, ";

$tbsql .="\n";

$tbsql .= "COUNT($this->tbase.mlast) as tradesessions " .
"FROM $this->tbase " .
"WHERE MONTH($this->tbase.mdate)=$this->originMonth ".
"AND DAY($this->tbase.mdate)<8 " .
"AND YEAR($this->tbase.mdate)>=1962 " .
//"AND YEAR($this->tbase.mdate)<=2006 " .
"GROUP BY vyear,vmonth ORDER BY vyear,vmonth;";

if ($this->verbose > 4) {
print "<p>". str_replace("\n", "</p><p>",$tbsql)."</p>";
echo "<br>";

}
$result = $dbs->query($tbsql) or print_r($dbs->errorInfo());
$rows = $result->fetchAll();
$lastmrw = count($rows);
for ($mrw = 0; $mrw < $lastmrw; $mrw++) {

$row = $rows[$mrw];
$v1 = $row["vwheat"];
$v2 = $row["vcorn"];
$v3 = $row["vsoybean"];
$v4 = $row["pwheat"];
$v5 = $row["pcorn"];
$v6 = $row["psoybean"];
$v7 = $row["mwheat"] / ($row["mwheat"] + $row["mcorn"] + $row["msoybean"]);
$v8 = $row["mcorn"] / ($row["mwheat"] + $row["mcorn"] + $row["msoybean"]);
$v9 = $row["msoybean"] / ($row["mwheat"] + $row["mcorn"] + $row["msoybean"]);
$v10 = $row["vgdasho"];
$v11 = $row["vgdanhl"];
//Valor de referência (último preço) considerando uma diferença média entre 
//o valor nos mercados de produção e a cotação dos futuros (basis) de 9%
//da cotação dos futuros. A expressão de $vrf inclui a conversão de preço
//de "U.S. cents per bushel" (contratos) para "U.S. dollars per bushel"
//(preço nos mercados de produção).
$vrf = (0.5 * $rows[$mrw]["vlastavg"] + 0.5 * $rows[$mrw]["vlast"]) * 0.91/100;
$a1 = $vrf;
$vtg = $row["vafp"];
if ($vtg==""){

//Situação de projeção efectiva
$ac = "NULL";
$a2 = "NULL";

} else {
//Situação de análise de projeções (backtesting)
$ac = 100 * ($vtg - $vrf) / $vrf;
$a2 = $vtg;

}
$tdate = $row["vyear"] . "-" . $row["vmonth"] . "-15 00:00:00";
$isql = "INSERT INTO $rtbl (tdate,v1,v2,v3,v4,v5,v6,v7,v8,v9,v10,v11,ac,a1,a2) ".

"VALUES " .
"('$tdate',$v1,$v2,$v3,$v4,$v5,$v6,$v7,$v8,$v9,$v10,$v11,$ac,$a1,$a2)";

$result = $dbs->query($isql);
if ($this->verbose > 4) {

if ($result == false) {
print("<br>Could not load $isql");

} else {
print("<br>OK<br>$isql<br>". $row["tradesessions"] ."<br>");

}
}

}
}

public function DoForecastAnalysis($dbs, $rtbl)
{

$ssz = 19;
$ok = 0;
$tot = 0;
$acumerro = 0;
$acumvariac = 0;
$reportprev = "";
$acumvariacabs=0;
$acumvariacabsref=0;

$tbsql = "SELECT * FROM $rtbl ORDER BY xxx;";
$result = $dbs->query($tbsql) or die("Could not load $tbsql");
if ($this->verbose > 4) {
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echo "<p>".$tbsql."</p>";
echo "<br>";

}
$rows = $result->fetchAll();
for ($lastmrw = $ssz; $lastmrw <= count($rows); $lastmrw = $lastmrw + 1) {

//amostras de dados metereológicos
$samplesc = array();
//amostras gerais
$samplesg = array();
$targets = array();
$estimated = array();
$obs = array();
if (($ssz-1) <= 30) $ssz = $lastmrw;
for ($mrw = $lastmrw - $ssz; $mrw < $lastmrw; $mrw++) {

$row = $rows[$mrw];
$samplec = array();
$sampleg = array();
for ($icol = 1; $icol <= 11; $icol++) {

if ($icol >= 10) {
$samplec[] = $row["v$icol"];

}
$sampleg[] = $row["v$icol"];

}
//Ignora o último ano de dados para evitar contaminação com
//dados de data futura através de $row["vafp"] (average farm
//price), que é válido até á proxima colheita.
if ($mrw < $lastmrw - 2) {

//atribuição de dados de treino
$obs[] = $row["tdate"];
$samplesc[] = $samplec;
$samplesg[] = $sampleg;
$targets[] = $row["ac"];

}
if ($mrw >= $lastmrw - 1) {

//atribuição de dados de validação
$obs[] = $row["tdate"];
$forecastyear = $row["tdate"] * 1;
$realsamplec = $samplec;
$realsampleg = $sampleg;
$realtarget = $row["ac"];
$a2 = $row["a2"];
$a1 = $row["a1"];

}
}
if ($this->verbose > 2) {

//apresentação da correlação de cada variável
echo "<table border=\"1\">";
echo "<tr><td>&nbsp;</td>";
for ($icol = 1; $icol <= 11; $icol++) {

echo '<td>$v'.$icol.'</td>';
}
echo '<td>$ac</td></tr>';
for ($i = 0; $i < count($samplesg); $i++) {

$sample = $samplesg[$i];
echo "<tr>";
echo "<td>" . $obs[$i] . "</td>";
foreach ($samplesg[$i] as $varv) {

echo str_replace(".", ",", "<td>$varv</td>");
}
echo str_replace(".", ",", "<td>" . $targets[$i] . "</td>");
echo "</tr>";

}
echo "<tr><td>Coeficientes de Correlação </td>";
for ($i = 0; $i < count($samplesg[0]); $i++) {

echo "<td>";
echo number_format(Correlation::pearson(array_column($samplesg, $i), $targets), 4, ',', '');
echo "</td>";

}
echo "<td></td></tr>";
echo "</table>";

}
$regressionlsg = new LeastSquares();
$regressionlsg->train($samplesg, $targets);
for ($i = 0; $i < count($samplesg); $i++) {

$sample = $samplesg[$i];
$preest = $regressionlsg->predict($sample);
$estimated[] = $preest;

}
$regressionlsc = new LeastSquares();
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$regressionlsc->train($samplesc, $targets);
$regressionsvg = new SVR(Kernel::POLYNOMIAL, $degree = 1, $epsilon = 0.001);
$regressionsvg->train($samplesg, $targets);
$regressionsvc = new SVR(Kernel::POLYNOMIAL, $degree = 1, $epsilon = 0.001);
$regressionsvc->train($samplesc, $targets);

if ($this->verbose > 2) {
//apresentação da regressão linear múltipla
echo "<br>Coeficiente de Correlação ";
echo str_replace(".", ",", Correlation::pearson($estimated, $targets));
echo "<br>Intercepção ";
print_r($regressionlsg->getIntercept());
echo "<br>Coeficientes ";
print_r($regressionlsg->getCoefficients());
echo "<br>";
echo "<br>";

}
$prevtargetrlg = $regressionlsg->predict($realsampleg);
$prevtargetrlc = $regressionlsc->predict($realsamplec);
$prevtargetsvc = $regressionsvc->predict($realsamplec);
$prevtargetsvg = $regressionsvg->predict($realsampleg);
$prevtarget = ((0.5 * $prevtargetrlc + 0.5 * $prevtargetrlg) * $this->calcmix) +

((0.5 * $prevtargetsvc + 0.5 * $prevtargetsvg) * (1 - $this->calcmix));

$a3 = $a1 * (100 + $prevtarget) / 100;

$erro = ((($prevtarget - $realtarget)));
$variac = $realtarget;
if (($prevtarget < 0) and ($realtarget < 0))

++$ok;
if (($prevtarget > 0) and ($realtarget > 0))

++$ok;
++$tot;
$acumerro += $erro;
$acumvariac += $variac;
$reportprev .= "<tr>";
$reportprev .= "<td>$forecastyear</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format($prevtargetrlc, 2, ',', '') . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format($prevtargetrlg, 2, ',', '') . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format($prevtargetsvc, 2, ',', '') . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format($prevtargetsvg, 2, ',', '') . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format($prevtarget, 2, ',', '') . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format($realtarget, 2, ',', '') . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format((100 * $ok / $tot), 0) . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format($a1, 2, ',', '') . "</td>";
if ($a2 > 0) {

$reportprev .= "<td>" . number_format($a2, 2, ',', '') . "</td>";
//erro percentual da estimativa a partir do valor de referência ($vfr)
$variacabsref = abs(100 * ($a1 - $a2) / $a2);
$acumvariacabsref += $variacabsref;
$reportprev .= "<td>" . number_format(($acumvariacabsref / $tot), 2, ',', '') . "</td>";

} else {
$reportprev .= "<td></td><td></td>";

}

$reportprev .= "<td>" . number_format($a3, 2, ',', '') . "</td>";
if ($a2 > 0) {

//erro percentual da estimativa ePMA
$variacabs = abs(100 * ($a3 - $a2) / $a2);
$acumvariacabs += $variacabs;
$reportprev .= "<td>" . number_format(($acumvariacabs / $tot), 2, ',', '') . "</td>";
if ($this->verbose > 2) {

$reportprev .= "<td>" . number_format(($acumerro / $tot), 2, ',', '') . "</td>";
$reportprev .= "<td>" . number_format(($acumvariac / $tot), 2, ',', '') . "</td>";

}
} else {

$reportprev .= "<td></td>";
if ($this->verbose > 2) {

$reportprev .= "<td></td><td></td>";
}

}
$reportprev .= "</tr>";
$a1 = "";

}

echo "<table border=\"1\">";
echo "<tr><td>Ano</td>" .

"<td>Variação Prevista por Regressão Linear Múltipla das Variáveis Meteorológicas (%)</td>" .
"<td>Variação Prevista por Regressão Linear Múltipla (%)</td>" .
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"<td>Variação Prevista por Regressão de Vectores de Suporte das Variáveis Meteorológicas (%)</td>" .
"<td>Variação Prevista por Regressão de Vectores de Suporte (%)</td>" .
"<td>Variação Prevista (%)</td>" .
"<td>Variação Verificada (%)</td>" .
"<td>Sentido da Variação (%)</td>" .
"<td>Preço de Referência (último preço)</td>" .
"<td>Preço Verificado</td>" .
"<td>Erro Médio da previsão baseada no preço de referência (%)</td>" .
"<td>Preço Previsto</td>" .
"<td>Erro Médio da previsão ePMA (%)</td>";

if ($this->verbose > 2) {
echo "<td>Desvio Médio da Variação Prevista (%)</td>" .

"<td>Variação Média (%)</td>";
}
echo "</tr>";
echo $reportprev;
echo "</table>";

}
}

?>
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Anexo C – Matriz CRUD e Blocos Aplicacionais de um 

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas 
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