
Resumo 

O trabalho desenvolve-se ao longo de 11 capítulos. Após esta introdução, dedica-se o Capítulo 2 a 

uma descrição geral acerca da organização e do funcionamento do comércio internacional de 

mercadorias através de bolsas. Nele se abordam, no essencial, as características dos mercados de 

"cash", de futuros e de opções e as relações existentes entre os preços neles cotados; caracterizam-

se ainda as actividades de especulação e de cobertura de risco ("hedging") que são praticadas 

recorrendo àqueles mercados. Pretende-se assim fornecer ao leitor não especialista neste domínio 

informação básica que lhe facilite a compreensão dos capítulos posteriores.  

No Capítulo 3 define-se o problema da compra de mercadorias sujeitas a flutuações de preços. Em 

primeiro lugar, apresentam-se e discutem-se várias definições de eficiência do mercado; em segundo 

lugar, caracteriza-se o processo de compra, analisando-se sucessivamente as várias fases do 

processo de decisão que lhe está associado.  

Os aspectos fundamentais dos modelos de Taylor para a representação da evolução dos preços das 

mercadorias no curto prazo são apresentados no Capítulo 4. Nele se descrevem os processos 

utilizados na estimação dos diferentes parâmetros dos modelos, o teste do "passeio aleatório" em 

alternativa aos modelos com tendência e, por último, a metodologia de previsão de preços e 

tendências.  

O Capítulo 5 inicia-se com a caracterização do cenário de compra considerado neste trabalho e com 

a apresentação de diferentes medidas de eficiência de regras de compra (a "eficiência de compra" de 

Kingsman [1974, 1985], a "poupança normalizada" de Taylor [1978] e a "poupança relativa 

normalizada" de Guimarães [1981]). Em seguida, analisam-se duas regras de compra desenvolvidas 

no contexto do cenário em estudo - a regra dos "preços limite" de Kingsman [1969, 1985] e a regra 

dos preços com tendência de Guimarães [1981] - e comparam-se os seus desempenhos na compra 

de futuros de milho em Chicago entre 1963 e 1976.  

No capítulo seguinte descreve-se o gerador de preços artificiais que foi utilizado no estudo das regras 

de compra. O programa foi desenvolvido por forma a produzir séries de preços comportando-se de 

acordo com os vários modelos com tendência propostos por Taylor [1980, 1986]. Ilustram-se ainda o 

processo utilizado na validação do programa gerador e o tipo de resultados por ele obtidos.  

O Capítulo 7 é dedicado à análise, teste e reformulação da regra de compra de Guimarães [1981], 

recorrendo-se exclusivamente a preços artificiais produzidos através do gerador descrito no capítulo 

anterior. 

Os parâmetros da distribuição da “poupança relativa normalizada” (PRN) são reestimados e testa-se 

a sua estabilidade em função das alterações na volatilidade dos preços. Por outro lado, estuda-se a 

sensibilidade de PRN aos erros cometidos na estimação dos parâmetros utilizados no método de 

previsão proposto por Taylor [1980]. Neste capítulo apresentam-se ainda duas alterações importantes 

à regra de Guimarães:  



(i) Um método mais eficiente para calibrar a função f(n) utilizada na regra de compra.  

(ii) A inclusão de um novo parâmetro (T) que permite considerar a atitude do comprador face ao risco 

nas decisões de compra.  

O teste da "nova" regra de compra, que resulta das alterações propostas no capítulo anterior, é 

executado recorrendo aos preços de fecho dos futuros de milho na Chicago Board of Trade entre 

1977 e 1987. Os resultados desse teste, a ilustração do funcionamento da nova regra e as 

respectivas conclusões são apresentados no Capítulo 8.  

No Capítulo 9 analisam-se os preços dos futuros de soja em Chicago entre 1972 e 1987. A 

instabilidade que se verifica no seu padrão evolutivo foi aproveitada para estudar e testar 

procedimentos capazes de detectar quando nele ocorrem alterações, estimar as suas magnitudes e 

para propor métodos que permitem modificar dinamicamente as estimativas dos parâmetros da regra 

de compra.  

No Capítulo 10 testa-se uma estratégia meramente especulativa de compra e venda de futuros, 

proposta inicialmente por Taylor [1983], recorrendo às séries de preços de futuros de milho e de soja 

estudadas nos capítulos anteriores. As decisões de compra e venda associadas a esta estratégia 

especulativa são efectuadas com base nas previsões de preços anteriormente utilizadas na regra de 

compra proposta. Pretende-se verificar a possibilidade de utilizar as mesmas previsões tanto na regra 

de compra como numa outra puramente especulativa. Esta possibilidade pode ser útil para um 

comprador de matérias primas que, por um lado, adopte a regra de compra proposta para as suas 

aquisições regulares e que, por outro, pretenda aumentar as suas receitas através de uma regra 

especulativa de compra e venda da mercadoria com a qual opera habitualmente.  

Finalmente, no Capítulo 11, apresentam-se as conclusões deste trabalho e apontam-se áreas de 

investigação futura. 


