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RESUMO: A função CES-ACMS desempenha um papel fundamental na literatura econômica. Na
estimação econométrica, no entanto, seus resultados são insatisfatórios, devido em partes a sua
não-linearização. Este trabalho busca compreender as qualidades do estimador Levenberg-Marquardt
para a recuperação dos parâmetros verdadeiros da função CES-ACMS, sobretudo quando existem
erros de mensuração dos insumos utilizados na produção de uma firma. A abordagem deste texto se
pauta na formulação de 3 modelos, sendo eles: (i) forma Primal pela própria CES-ACMS, (ii) regressão
do nível de produção por variáveis duais e (iii) a forma Dual pela utilização da função Lucro; com
estrutura de erros na forma (i) aditiva e (ii) multiplicativa. Serão desempenhadas 10000 simulações
Monte-Carlo para cada conjunto de parâmetros, modelos e tamanhos de amostras N = (40, 120, 360).
Os resultados reforçam a literatura sobre as dificuldades do Levenberg-Marquardt em recuperar os
parâmetros verdadeiros da CES-ACMS, com a contribuição dos resultados do seu desempenho para a
forma Dual e a análise da distribuição conjunta dos parâmetros α e ρ.
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ABSTRACT: The CES-ACMS function plays a fundamental role in economics literature. In
econometric estimation, however, its results are unsatisfactory, due in part to its non-linearization.
This work seeks to understand the qualities of the Levenberg-Marquardt estimator for the recovery of
the true parameters of the CES-ACMS function, especially when there are measurement errors of the
inputs used in the production of a firm. The approach of this text is based on the formulation of
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with errors structured as (i) additive and (ii) multiplicative form. 10,000 Monte-Carlo simulations
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1 Introdução
Este trabalho busca atuar em diversas frentes entre o trabalho teórico na economia e o

trabalho empírico. Primeiramente em relação ao trabalho teórico através das funções de produção e a
forma funcional com elasticidade de substituição constante (SOLOW, 1956; ARROW et al., 1961), é
possível iniciar o interesse teórico na utilização desta função específica neste trabalho. Utilizando
a forma funcional como forma Primal e o problema da maximização de lucro como a forma Dual
adentra-se em um tema que é recorrente, principalmente, na literatura de economia agrícola. Uma
vez que a forma funcional foco deste trabalho é relevante tanto para modelos (i) de crescimento, (ii)
de equilíbrio geral computável e (iii) de economia agrícola, resta analisar seu contexto de importância
na literatura. No campo empírico o interesse neste texto se volta, principalmente, para a análise de
(I) erros estocásticos na demanda de insumos, (II) simulação Monte-Carlo do estimador Levenberg-
Marquardt (LEVENBERG, 1944; MARQUARDT, 1963) e (III) a análise de suas características com
estrutura de erros diferentes, tanto para a forma Primal como a Dual.

Farta é a documentação pregressa sobre os temas a que este trabalho propõe tratar. Partindo
da função de produção e suas formas funcionais como ponto inicial da estrutura fundamental deste
texto, Humphrey (1997) mostra como haviam formulações algébricas anteriores à formulação de Cobb
e Douglas (1928), inclusive colocando em cheque a originalidade desta formulação em conjunto com o
texto de Mishra (2007) devido a sua semelhança com as formas desenvolvidas por Thünen e Wicksel.
Independente dos fatores apontados, é a partir deste marco (COBB; DOUGLAS, 1928) que se abre
o caminho para uma duradoura e efusiva onda de formulações algébricas, ou como serão tratadas:
formas funcionais ou tecnologias de produção.

Perto de 3 décadas se passam da formulação Cobb-Douglas até a publicação dos trabalhos
seminais de Solow (1956) e Arrow et al. (1961), surgindo assim o conceito de Função de Produção
com Elasticidade de Substituição Constante (CES - Constant Elasticity of Substitution), mais especi-
ficamente CES-ACMS. Estes dois trabalhos são um marco decisivo no estudo das formas funcionais.
Após estes trabalhos diversas alternativas surgiram no decorrer dos anos, desde generalizações como
a Função com Razões de Elasticidade de Substituição Constante (CRES) (MUKERJI, 1963) e a
CRES homotética ou homogênea (HANOCH, 1971), como trabalhos que buscavam dentro do mesmo
paradigma funcional ampliar a quantidade de bens que se poderia tratar (SATO, 1967; UZAWA, 1962;
MCFADDEN, 1963). Também surgem com o tempo funções de elasticidade variável (REVANKAR,
1971; ANTONY, 2010), estabelecendo outro marco da flexibilidade possível de tratamento de formas
funcionais. Klump e Preissler (2000) afirmam que para funções CES lineares e homogêneas existem 4
variações, sendo uma delas a CES-ACMS: foco deste trabalho.

O surgimento desta diversidade ocorre na busca de tecnologias de produção mais flexíveis,
evitando a elasticidade de substituição unitária da Cobb-Douglas1. Com a formulação da CES-ACMS
já é possível conceber desde a rigidez da aplicação dos insumos, com uma elasticidade de substituição
nula até cenários com perfeita substituição dos fatores tendendo ao infinito. O fundamento em
estabelecer algum nível de flexibilidade na mensuração (tanto em termos teóricos como empíricos)
da Elasticidade de Substituição reside em fatores diferentes no decorrer dos anos. Com o advento
dos modelos de crescimento (SOLOW, 1956; UZAWA, 1961; INADA, 1963; TAKAYAMA, 1965)
aos poucos o olhar do economista se voltou para a capacidade dos setores em substituir capital por
trabalho e vice-versa. Afinal nasce a questão: qual a influência da elasticidade de substituição no
crescimento econômico (KLUMP; PREISSLER, 2000). Na busca de compreender o crescimento e o
papel de diferentes setores na economia, como da relação entre economias distintas com comércio entre
si, Klump e De La Grandville (2000) afirmam que em um modelo com dois países em situações iniciais

1Deve-se considerar que algumas alternativas nesta família de funções surgiram como a formulação de Ulveling e
Fletcher (1970)
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iguais de razão capital/trabalho, crescimento populacional e taxa de poupança pelo investimento;
o país com a maior elasticidade de substituição terá (i) um maior nível de renda per capita e
(ii) existindo estado estacionário o país com maior elasticidade de substituição terá também uma
intensidade de capital mais elevada. Outro ponto de interesse de estudos mais recentes ocorre na
área dos modelos de equilíbrio geral computável (CGE - Computational General Equilibrium), sendo
uma variável fundamental para compreender a que nível certas políticas podem ser implementadas
com seus efeitos mais ou menos controlados, dependendo fundamentalmente (mas não apenas) da
sensibilidade do modelo em relação as elasticidades de substituição (KEMFERT, 1998; KOESLER;
SCHYMURA, 2015), o que justifica o interesse em estratégias de estimação mais robustas e consistentes
da elasticidade de substituição para a função CES-ACMS.

Se por um lado novas formas funcionais surgiam, buscando aumentar a flexibilidade e a
capacidade teórica para a explicação de certos fenômenos econômicos, da perspectiva empírica os
trabalhos, que surgiam com as primeiras estratégias de estimação para a Cobb-Douglas (MARSCHAK;
ANDREWS, 1944; BROWN; CANI, 1963; MUNDLAK; HOCH, 1965; ZELLNER; KMENTA; DREZE,
1966), começavam a perceber dificuldades do trabalho empírico. Dentre os primeiros problemas para
o trabalho do empiricista é notado por Marschak e Andrews (1944) e Mundlak e Hoch (1965), pois
ambos os trabalhos se preocupam com a existência de erros de mensuração, o que tornaria o estimador
de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS - Ordinary Least Squares) enviesados se houver erros sendo
transmitidos para a varíavel de utilização de insumos. Com a ascensão da CES-ACMS e outras formas
funcionais mais flexíveis quanto a elasticidade de substituição surgiu um novo (e de certa forma ainda
perene) problema: tais funções muitas vezes não são linearizáveis como a Cobb-Douglas, dificultando
o processo de estimação por OLS.

Tendo em vista a não-linearização da CES-ACMS, Kmenta (1967) sugeriu a utilização de uma
expansão de Taylor em torno de um ponto fixo, utilizando um dos parâmetros da função tendendo
a zero (ρ→ 0). As limitações de tais procedimentos são percebidas pelo próprio autor, resultando
na perda de precisão das estimativas conforme o valor do parâmetro ρ verdadeiro a ser estimado
se distancia de zero; crítica esta ampliada por uma detalhada análise de Thursby e Lovell (1978),
onde não apenas a região de convergência deve ser considerada, mas o fato de ser uma expansão de
Taylor truncada poderia levar aos demais termos de ordens superiores serem considerados variáveis
omitidas. Apesar destes problemas, as estimativas para o parâmetro relativo aos retornos de escala
são consistentes (MADDALA; KADANE, 1967; THURSBY; LOVELL, 1978).

Na busca de ferramentas mais robustas para lidar com a não-linearidade a busca de ferramentas
para estimadores não-lineares parece ser uma das alternativas imediatas ao problema. Muitos dos
parâmetros continuam sendo estimados sem viés ou com um viés pequeno, exceto para o parâmetro
ρ, mantendo o problema da estimação da CES, uma vez que ρ é o parâmetro com a relação
mais importante com a Elasticidade de Substituição (KUMAR; GAPINSKI, 1974; CORBO, 1977;
THURSBY, 1980; HENNINGSEN; HENNINGSEN, 2012). Na busca de estimar a CES por Mínimos
Quadrados Não-Lineares (NLLS Non-Linear Least Squares) Corbo (1977) sugere, ainda sem resolver o
problema da estimação do parâmetro ρ, um mecanismo de procura tornando o OLS o mecanismo para
executar um procedimento de busca similar a um NLLS. Analisando algumas metodologias, Kumar e
Gapinski (1974) propõem um dos primeiros trabalhos a perceber a importância do formato da soma
dos quadrados dos erros, onde áreas da função de erro com “achatamentos” dificultariam o cálculo do
mínimo com a função CES; conclusão também dos autores Henningsen e Henningsen (2012), reforçando
este ponto levando em conta a escolha da função objetivo. Dentre os trabalhos econométricos com
simulação Monte-Carlo ou análise empírica que se utilizam de algum estimador NLLS, alguns trabalhos
utilizam do método proposto por Levenberg (1944) e Marquardt (1963) (LM - Levenberg-Marquardt)
(KUMAR; GAPINSKI, 1974; THURSBY, 1980; HENNINGSEN; HENNINGSEN; WERF, 2019);
outros utilizam dois métodos quase-Newton: os algoritmos David-Fletcher-Powell (DFP) e o Broyden-
Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS) que constam como os métodos utilizados para NLLS no manual
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do programa SHAZAM (WHISTLER et al., 2011). Em um dos trabalhos para a indústria alemã,
Kemfert (1998) utiliza o programa SHAZAM não especificando se fora utilizado o algoritmo DFP ou
BFGS; este artigo foi revisitado (KOESLER; SCHYMURA, 2015; HENNINGSEN; HENNINGSEN;
WERF, 2019), sobretudo pelo papel da função CES nos modelos de CGE.

Entre a perspectiva teórica e empírica, principalmente no campo da economia agrícola, uma
ferramenta importante é a dualidade. Uma revisão extensa dos principais textos sobre dualidade
entre os anos 1970 até 1993 pode ser encontrada em Fox e Kivanda (1994), Shumway (1995). Mais
detalhadamente alguns trabalhos fornecem subsídio para o tratamento deste trabalho tendo em vista
a diversidade de tópicos tratados na literatura sobre dualidade.

O questionamento sobre a funcionalidade da dualidade, talvez até como artefato teórico mais
do que uma ferramenta empírica, é perene na literatura econômica. Parece acertado em um primeiro
olhar, em concordância com Paris e Caputo (1995), que existe uma certa busca de reafirmação
periódica do trabalho com dualidade por parte da economia agrícola. Desde a análise de uma
diversidade de textos por parte de Fox e Kivanda (1994) e Shumway (1995), como do texto seminal
de Pope (1982b) analisando diversas funções de produção em variadas soluções duais e delimitando os
cinco principais teoremas para se encontrar soluções duais: (i) Teorema de Hotteling I, (ii) Teorema
de Shephard, (iii) Teorema de Roy, (iv) Teorema de Wold e (v) Teorema de Hotelling II.

É necessário, também, na transição do campo teórico para o empírico, que a forma funcional
escolhida seja auto-dual para que o acesso das relação de estimação entre a forma Primal e Dual
seja mais direto; caso a auto-dualidade não ocorra, a escolha entre a forma Primal e Dual é de suma
importância (BURGESS, 1975; APPELBAUM, 1978), pois não necessariamente ambas descreverão a
mesma tecnologia. Outras circunstâncias podem interferir na estimação do mesmo parâmetro entre
as formas Primal e Dual, como a multicolinearidade das variáveis de mercado (preços) (POPE, 1982b;
SHUMWAY, 1995; LUSK et al., 2002), situações de incerteza e risco (POPE, 1982b; POPE, 1980;
JUST; POPE, 1978) e quando há ocorrência de erros estocásticos na demanda por insumos (LUSK et
al., 2002; BITTENCOURT; SAMPAIO, 2011).

A validade empírica da dualidade apesar das questões teóricas levantadas por Pope (1982b),
permanece em constante revisitação. Por um lado Mundlak (1996) ao afirmar que o estudo da dualidade
é focada na firma mais do que nos dados agregados de mercado, reconhece que existe na forma Dual
a utilização de variáveis de mercado, resultado da troca pelas variáveis de quantidades consumidas na
forma Primal, da mesma forma que o autor reafirma que o OLS seria não-enviesado e eficiente de
acordo com seu modelo utilizando “informação completa” para a Cobb-Douglas. Utilizando-se de
simulações Monte-Carlo o trabalho de Lusk et al. (2002) vai na outra via da conclusão de Mundlak
(1996), demonstrando como a forma Dual de uma função de lucro não-restrita fornece as melhores
estimativas em contraposição ao problema Primal e Dual descrito por função de produção e solução
do problema de maximização de lucro normalizada para um bem. Reforçando a qualidade do modelo
Dual quando existem erros estocásticos na demanda por insumos, os autores Bittencourt e Sampaio
(2011) demonstram a distorção que pode ocorrer na análise de políticas públicas na forma Primal
quando existem erros na demanda por insumos.

Dentro deste histórico variado em relação a formas funcionais e ganhos teóricos na flexibilidade
da elasticidade de substituição, somando-se às dificuldades encontradas no campo empírico quando
erros estocásticos ocorrem na demanda por insumos ou a função objetivo é não linearizável é que
este trabalho se propõe a trabalhar com a abordagem Primal-Dual. A proposta inicial é trabalhar
com a forma funcional CES-ACMS, tendo em vista seu apelo teórico tanto na microeconomia como
na macroeconomia, uma vez que a mesma é utilizada desde modelos de crescimento a modelos de
equilíbrio geral computável, desde análise de setores de uma economia através das firmas como de
uma firma individual.

A utilização da CES-ACMS como forma Primal se dará como se apenas uma empresa fosse
observada, a forma Dual é dada pela função lucro resultante do problema de maximização. Estes
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resultados estão expostos na primeira seção.
Como arcabouço de estimação será utilizado um estimador NLLS com o algoritmo de

Levenberg-Marquardt, sobretudo porque uma ampliação do entendimento deste estimador neste
caso pode fomentar a abertura da utilização deste algoritmo para outros usos, como para solução
de sistemas de equações não lineares (KANZOW; YAMASHITA; FUKUSHIMA, 2004; BERGOU;
GRATTON; VICENTE, 2016; BENATTI, 2017), fornecendo assim subsídio para analisar múltiplas
empresas e múltiplos mercados, fugindo da abordagem de dados agrupados na forma “pooled”,
desaconselhada por Rosas e Lence (2018). A utilização do algoritmo de Levenberg-Marquardt seguirá
próxima a sua formulação original com o auxílio de literatura específica para a devida compreensão
do método e sua aplicação (LEVENBERG, 1944; MARQUARDT, 1963; BENATTI, 2017), expostos
na segunda seção.

Na terceira seção está exposta a construção da simulação Monte-Carlo, prestando atenção
para a estrutura de erros (JUST; POPE, 1978; MCELROY, 1987; KUMBHAKAR; TSIONAS,
2011), buscando construir demandas por insumos com erros de mensuração tanto aditivos como
multiplicativos dentro de três especificações diferentes de modelo, sendo uma Primal conforme a
CES-ACMS, a versão Dual pelo lucro e uma terceira alternativa partindo do nível de produção em
relação as variáveis duais de mercado (preços).

A discussão de resultados segue na quarta seção, com a apresentação de indicativos de que o
algoritmo Levenberg-Marquardt, apesar das suas qualidades de convergência, não demonstra resultados
satisfatórios para as formas Primal e Dual de forma consistente. Apesar do apelo da aplicação deste
estimador para sistemas não-lineares, para grandes amostras o mesmo não desempenha melhore
resultados em comparação com pequenas amostras para uma mesma firma. Por fim é apresentada a
conclusão com tabelas e figuras dispostas no apêndice.

2 Função CES-ACMS Primal e Dual
Sendo um espaço de insumos L ⊂ R`

+, existe um vetor de insumos utilizados x ∈ L, onde
cada i-ésimo termo de x corresponde ao consumo de um determinado insumo para a produção de
apenas um produto final y ∈ R+. Para estabelecer a relação entre x e y define-se:

Definição 2.1 Uma função de produção f é a relação entre o vetor de insumos x ∈ L ⊂ R`
+ e o

escalar do produto final y ∈ R+, com cada x relacionado a apenas um y.

f : L→ R+.

Também se escreve:
y = f(x). (1)

As funções de produção seguem algumas propriedades importantes, sendo elas descritas a
seguir com a ressalva em relação as duas proposições conhecidas como condições de Inada (1963). Tais
condições não serão mencionadas, partindo da conclusão de Barelli e Pessôa (2003), que comprovam
que assumir as condições de Inada é o equivalente a admitir que assintoticamente todas as funções
seguem o comportamento da Cobb-Douglas. Uma vez que com a utilização da CES-ACMS buscamos
justamente em todos os níveis uma maior flexibilidade do que a função Cobb-Douglas. Destarte, as
propriedades fundamentais são:

1. Positividade: O produto final y é sempre não-negativo para todo vetor de insumos x não-negativo.
Temos também que a trajetória (x, y) parte da origem, visto que f(0) = 0.

2. Monotonicidade: A primeira derivada parcial de f é sempre positiva para todo x não-negativo.
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3. Concavidade 1 : A matriz Hessiana ∇2f(x) é semi-definida (ou definida) negativa em todo o
conjunto L, ou seja, ∇2f(x) ≤ 0 (ou ∇2f(x) < 0) para todo x ∈ L.

4. Concavidade 2 : Considere L ⊂ R` convexo. A funçao de produção f : L → R é côncava, ou
seja, para todo x0,x1 ∈ L e t ∈ [0, 1], tem -se que

f(tx0 + (1− t)x1) ≥ tf(x0) + (1− t)f(x1).

5. Convexidade do hipografo: Sendo a função de produção côncava, seu hipografo hipo(f) =
{(x, y) ∈ R`+1 | y ≤ f(x)} é um conjunto convexo.

Quando se trabalha com formas funcionais definidas, assumimos que existe um espaço de
parâmetros M ⊂ Rm, onde a dimensão m representa a quantidade de parâmetros de uma determinada
forma funcional. Existe, então, um vetor µ ∈M que indica com quais valores descrevemos a tecnologia
do produtor. Assim:
Definição 2.2 Uma forma funcional f de uma função de produção qualquer é a relação entre o vetor
de insumos x ∈ L ⊂ R`

+ e o escalar do produto final y ∈ R+, com todos x relacionados a apenas
um y com a inserção de uma forma específica delimitada por um vetor de parâmetros µ ∈M ⊂ Rm.
Pode-se escrever:

y = f(x,µ). (2)
As propriedades das funções de produção devem se manter para as formas funcionais (apesar

da inserção do vetor µ de parâmetros) em relação a x. Dito isto, a forma da CES-ACMS (SOLOW,
1956; ARROW et al., 1961) que será utilizada se assemelha a proposta por Kmenta (1967) com a
introdução de um termo neutro de Hicks, descrita como:

f(x) = Aeθt(αx−ρ
1 + (1− α)x−ρ

2 )− γ
ρ . (3)

Onde o parâmetro A > 0 representa um escalar de ajuste de produtividade, γ representa um
coeficiente de escala, que para garantir a convexidade estrita deve pertencer no intervalo (0, 1). O
termo neutro de Hicks é descrito por eθt para o progresso tecnológico de acordo com o período de
tempo t, com o parâmetro θ > 0. A variável α serve como um parâmetro de peso entre as quantidades
de insumo x1 , x2 consumidas, tal que α ∈ (0, 1). Por fim ρ que terá seu intervalo descrito após a
compreensão da elasticidade de substituição.

Para a elasticidade de substituição para uma forma funcional com dois insumos será utilizada
a fórmula proposta por Hicks e Litt (1963). Para outras formas de elasticidade e sua importância para
funções com mais de dois bens ver Blackorby e Russell (1989). Assim a elasticidade de substituição σ
é:

σ =

∂f

∂x1

∂f

∂x2

f(x) ∂2f

∂x1∂x2

. (4)

Aplicando 4 para a forma funcional 3 teremos as 3 seguintes derivadas parciais:

∂f

∂x1
= Aeθtγαx−ρ−1

1 (αx−ρ
1 + (1− α)x−ρ

2 )− γ
ρ

−1

∂f

∂x2
= Aeθtγ(1− α)x−ρ−1

2 (αx−ρ
1 + (1− α)x−ρ

2 )− γ
ρ

−1

∂2f

∂x1∂x2
= Aeθtγ(γ + ρ)α(1− α)x−ρ−1

1 x−ρ−1
2 (αx−ρ

1 + (1− α)x−ρ
2 )− γ

ρ
−2.
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Resultando assim em:

σ = γ

γ + ρ
. (5)

Considerando que σ > 0, uma vez que γ > 0, deve-se garantir que o denominador seja
positivo. Assim, γ + ρ > 0 que implica em ρ > −γ como condição para a positividade de σ.

Destarte teremos: µ = (A, θ, α, γ, ρ) com: A > 0, θ > 0, α ∈ (0, 1), γ ∈ (0, 1) e por fim
ρ ∈ (−γ, 0) ∪ (0,∞).

Fica evidente para um vetor µ fixo na CES-ACMS que a elasticidade de substituição é dada
por uma função de alguns parâmetros σ = σ(µ). É importante ressaltar que existem casos de formas
funcionais com elasticidade de substituição variável como é o caso dos trabalho de Revankar (1971) e
Antony (2010), onde diferentes alocações entre os fatores de produção implicam em elasticidades de
substituição diferentes, tal que: σ = σ(x,µ).

2.1 Forma Dual
A palavra dualidade neste contexto se refere ao contexto oferecido por Pope (1982a). Dada

uma forma funcional do tipo f(x, µ), sua contrapartida dual será do tipo fd(xd,µ) onde o subscrito d
remete à forma dual. Tanto a forma primal quanto a dual estão sujeitas ao mesmo vetor de parâmetros
µ, representando assim uma das principais qualidades da dualidade. Atentando para o fato das
formas auto-duais, tem-se que a CES-ACMS é auto-dual, garantindo tal resultado (BURGESS, 1975;
APPELBAUM, 1978).

Uma forma de se entender dualidade envolve o teorema do envelope. Em condições de
otimalidade uma forma funcional descreve também as funções de custo ou lucro. Estando as funções
Duais sujeitas também ao vetor de parâmetros µ, estas mesmas funções sob condições de otimalidade
descrevem a mesma tecnologia da forma funcional. A função lucro Π, introduzida em Hottelling
(1932), e definida de forma mais próxima da notação deste trabalho por Bittencourt e Sampaio (2011)
se dá como:

Definição 2.3 Uma função de lucro é a diferença entre a receita dada pela função de produção
multiplicada pelo preço de venda p e os custos , resultantes do somatório dos produtos dos insumos
consumidos e seu respectivo vetor de preços ω.

Π(f(x),x, p,ω) = pf(x)− ωTx. (6)

Partindo do pressuposto de que o produtor é tomador de preços, o problema da maximização
de lucros decorre apenas do ajuste das quantidades de insumos consumidas e do produto final. Desta
forma o problema da maximização de lucro pode ser descrito através de:

Π(p,ω) = max
x
{pf(x)− ωTx}. (7)

Essa maximização irrestrita resulta na seguinte condição, decorrente das condições de primeira
ordem:

∇f(x),xΠ(p,ω) = (p,ω). (8)
Neste caso, Hottelling (1932) na forma do que Pope (1982a) categorizou como Teorema de

Hotelling II diz que deve existir uma função, que utilizando da condição de primeira ordem forneceria
como resultado as quantidades empregadas na produção tal qual a Primal. A forma Pual então segue
de:

∇p,ωΠ(p,ω) = (f(x),x). (9)
7



Buscando substituir a descrição da tecnologia do tipo f(x,µ) por fd(p,ω,µ) será utilizado o
teorema de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) como exposto no teorema 7.25 por Ribeiro e Karas (2013).

Dados p > 0 e ω ≥ 0, considere o problema
maximizar

y,x
py − ωTx

sujeito a y ≤ Aeθt(αx−ρ
1 + (1− α)x−ρ

2 )− γ
ρ

x ≥ 0
y ≥ 0,

(10)

cujo Lagrangeano associado é dado por:

L (x, y, λ,νx, νy) = py − ωTx+ λ(Aeθt(αx−ρ
1 + (1− α)x−ρ

2 )− γ
ρ − y) + νxTx+ νyy. (11)

E de acordo com o Teorema de KKT, se (y,x) é solução do problema, então existem os
multiplicadores de Lagrange λ, νy ∈ R+ e νx ∈ R2

+ tais que


p

−ω1

−ω2

+ λ


−1

Aeθt(αx−ρ
1 + (1− α)x−ρ

2 )− γ+ρ
ρ γαx−ρ−1

1

Aeθt(αx−ρ
1 + (1− α)x−ρ

2 )− γ+ρ
ρ γ(1− α)x−ρ−1

2

+

+νy


1
0
0

+ νx1


0
1
0

+ νx2


0
0
1

 =


0
0
0


λ(Aeθt(αx−ρ

1 + (1− α)x−ρ
2 )− γ

ρ − y) = 0
νyy = 0
νx1x1 = 0
νx2x2 = 0
y ≤ Aeθt(αx−ρ

1 + (1− α)x−ρ
2 )− γ

ρ

x, y, λ, νy, νx1 , νx2 ≥ 0.

(12)

As restrições em relação a y implicam que a restrição deve ser ativa e que λ = p ou no caso
em que a solução é a origem λ = p + νy. Este resultado pode ser pensado da seguinte forma: a
condição de otimalidade em relação a y nos fornece a seguinte relação p− λ+ νy = 0. Caso tenhamos
y = 0 ambas as restrições que envolvem y devem ser ativas, assim como os multiplicadores em relação
à quantidade de insumos consumida na produção, fazendo com que x1 = x2 = 0. Havendo qualquer
nível de produção o vetor ν será nulo. Desta forma a condição de viabilidade, complementaridade e
não-negatividade dos multiplicadores nos levam a λ = p. Derivando daí teremos os seguintes pontos
ótimos do problema, quando há nível de produção maior que zero:

x1 =

 pAe(θt)αγ

ω1

(
(1− α)

(
ω2α

ω1(1−α)

) ρ
ρ+1

+ α
) γ+ρ

ρ


1

1−γ

. (13)

x2 =

 pAe(θt)(1− α)γ

ω2

(
α
(

ω2α
ω1(1−α)

) −ρ
ρ+1

+ (1− α)
) γ+ρ

ρ


1

1−γ

. (14)
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Substituindo estas expressões em y, obtém-se

y = Ae(θt)

α
 pAe(θt)αγ

ω1

(
(1 − α)

(
ω2α

ω1(1−α)

) ρ
ρ+1

+ α

) γ+ρ
ρ


−ρ

1−γ

+ (1 − α)

 pAe(θt)(1 − α)γ

ω2

(
α

(
ω2α

ω1(1−α)

) −ρ
ρ+1

+ (1 − α)
) γ+ρ

ρ


−ρ

1−γ


− γ

ρ

. (15)

A solução dual consiste em utilizar estas três expressões na função objetivo.

3 O algoritmo Levenberg-Marquardt
A forma como o algoritmo de Levenberg-Marquardt foi descrita inicalmente por Levenberg

(1944) não utiliza das mesmas notações que posteriormente serão utilizadas por Marquardt (1963),
mas o objeto é o mesmo. É na sua forma original que este artigo trabalha, para avanços mais recentes
ver as contribuições de Kanzow, Yamashita e Fukushima (2004), Behling (2011), Bergou, Gratton e
Vicente (2016) e Benatti (2017).

Para uma determinada amostra de tamanho n com uma quantidade m de parâmetros é
possível escrever utilizando uma forma funcional f , como a CES-ACMS, o seguinte sistema não-linear:

f(x,µ) = y. (16)
Com um tamanho de amostras maior que o número de parâmetros (n > m). Uma vez que o

objetivo é estimar os m parâmetros do vetor µ, o problema pode ser descrito como:

f(x,µ)− y ⇒ H(µ) = 0. (17)
Considerando H(µ) = f(x,µ)− y, com (x,y) sendo os dados observados e µ os parâmetros

que se busca estimar. O problema de NLLS pode, então, ser descrito como:

minh(µ) s.a. µ ∈M (18)
onde

h(µ) = ‖H(µ)‖2 . (19)
O Algoritmo Levenberg-Marquardt é um processo iterativo, partindo de um vetor inicial de

parâmetros µ0. De forma geral diz-se da iteração k quando é utilizado um vetor µk para calcular
qual o erro da iteração (a distância f(x,µ)− y) e calcular, se necessário, o novo passo do algoritmo.

Sendo o gradiente em relação aos parâmetros para uma amostra i em um ponto (vetor de
algoritmos da iteração k) µk descrito por ∇µH(xi,µk), levando ao jacobiano J de ordem n×m:

J(µk) =



∇T
µH(x1,µk)
∇T
µH(x2,µk)
∇T
µH(x3,µk)

...
∇T
µH(xn,µk)

 . (20)

Dado um escalar λk chamado de parâmetro de Levenberg-Marquardt ou parâmetro de
“damping”, uma matriz identidade I de ordem m×m e um vetor dk como direção do passo de ordem
m × 1, pode-se escrever para o atual problema de acordo com a literatura (LEVENBERG, 1944;
MARQUARDT, 1963; BERGOU; GRATTON; VICENTE, 2016; BENATTI, 2017):(

JT (µk)J(µk) + λkI
)
dk = −J(µk)TH(µk). (21)
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Uma vez que
(
JT (µk)J(µk) + λkI

)
é quadrada, não é difícil ver que a direção do passo é

dada por:

dk = −
(
JT (µk)J(µk) + λkI

)−1
J(µk)TH(µk). (22)

finalizando com:
µk+1 = µk + dk e k = k + 1

este algoritmo para ao ultrapassar o limite de iterações estabelecidos ou então quando outros critérios
de parada são atingidos.

4 Modelos de estimação e estrutura da simulação Monte-
Carlo

4.1 Modelos
Fica evidente que a forma Primal a ser utilizada se dá na forma em 3, da mesma forma que

para a forma Dual consiste em utilizar as soluções duais para os insumos consumidos 13, 14 e o nível
de produção em 15 na função de lucro, como objetivo 6.

Supondo que não existam distúrbios de nenhuma forma, a aplicação do algoritmo Levenberg-
Marquardt poderia gerar soluções de um sistema não-linear, de forma semelhante ao OLS quando a
variável dependente é produto linear das variáveis independentes. Para tanto 3 modelos, cada um
com duas especificações de erros serão descritos.

Como a incorporação de erros na demanda por insumos tem relatos dos problemas que pode
gerar, desde os trabalhos de Marschak e Andrews (1944) e Mundlak e Hoch (1965) para a função
Cobb-Douglas, chegando até o trabalho de Bittencourt e Sampaio (2011), da mesma forma busca-se
incorporar erros de mensuração na demanda por insumos consumidos, diferentemente de erros de
otimização por parte do agente econômico (POPE; JUST, 2003). As estruturas de erros aparecem
na forma aditiva e na forma multiplicativa, seguindo a literatura que trata deste tema (MCELROY,
1987; KUMBHAKAR; TSIONAS, 2011). Desta forma as principais variáveis serão descritas (com o
subscrito m para erros multiplicativos e a para erros aditivos) como:

x1m(p,ω, t,µ, ε1) = x1ε1 , x1a(p,ω, t,µ, ϑ1) = x1 + ϑ1
x2m(p,ω, t,µ, ε2) = x2ε2 , x2a(p,ω, t,µ, ϑ2) = x2 + ϑ2

ym(x1m, x2m, t,µ, εy) = y(x1m, x2m, t)εy , ya(x1a, x2a, t,µ, ϑy) = y(x1a, x2a, t) + ϑy
Πm(x1m, x2m, ym, p,ω, t,µ) , Πa(x1a, x2a, ya, p,ω, t,µ).

(23)

Os erros multiplicativos e aditivos serão incorporados aos pontos ótimos do consumo de
insumos, como erros de mensuração e não de otimização, garantindo a racionalidade do agente
econômico. O nível de produção y será obtido de acordo com as quantidades de insumos aplicadas na
produção, para que não se viole o hipografo da função, senão pelos erros estocásticos aplicados. Por
fim para o lucro, não serão aplicados erros estocásticos, assumindo que uma vez realizada a produção
com as variáveis (x1m, x2m, ym) para o caso de erros multiplicativos ou (x1a, x2a, ya) para os erros
aditivos, os erros suficientes já estão aplicados.

Serão estimados seis modelos, dois na forma primal para erros aditivos e multiplicativos;
quatro na forma dual, sendo utilizado como variável independente os preços de mercado e como
variável dependente será testado utilizando a função lucro e a equação 15. Resumidamente para os
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subscritos P para Primal e D para Dual na forma de 17 com os erros de 23:

HP,a(µ) = ya − y(µ, x1, x2, t)
HP,m(µ) = ym − y(µ, x1, x2, t)
HD,ya(µ) = ya − y(µ, p,ω, t)
HD,ym(µ) = ym − y(µ, p,ω, t)
HD,Πa(µ) = Πa − Π(µ, p,ω, t)
HD,Πm(µ) = Πm − Π(µ, p,ω, t)

(24)

Com y(µ, x1, x2, t) como em 3, y(µ, p,ω, t) como em 15 e Π(µ, p,ω, t) como em 6 com os
resultados de 13, 14 e 15.

4.2 Construção da Simulação
Uma vez delimitados os modelos que serão analisados, deve-se construir os dados para a

simulação Monte-Carlo. Dado um conjunto de escolhas arbitrárias de parâmetros µ, as etapas abaixo
no processo de simulação serão repetidas 10000 (dez mil) vezes para cada conjunto. Optou-se, neste
trabalho, pelos seguintes parâmetros:

µ = (A = 3, α = (0.1, 0.9), ρ = (−0.88, 0.02, 5), γ = 0.9, θ = 0.001

Escolhidos os parâmetros, serão geradas as variáveis exógenas (p,ω1,ω2) através de dados
pseudo-aleatórios normalmente distribuídos. Os preços terão médias (ω1, ω2, p) = (3, 20, 5) com
desvios padrão (σω1, σω2, σp) = (0.2, 2.5, 1).

Através das fórmulas 13, 14 e com as informações de preços e dos parâmetros verdadeiros são
obtidos os consumos ótimos dos insumos (ou fatores de produção). Em seguida são incorporados os
erros estocásticos conforme 23. Para os erros multiplicativos para um insumo qualquer xi qualquer se
tem εxi ∼ N(1, 0.04); e para os erros aditivos ϑxi ∼ N(0, min(xi)

8 ).
Com os resultados para (x1, x2) com erros de mensuração será calculado o nível de produção

y. Utilizando-se os erros multiplicativos e aditivos como εy ∼ N(1, 0.04) e ϑy ∼ N(0, min(y)
8 ).

Por fim, com as variáveis de mercado, os níveis de utilização de insumos e o nível de produção,
utilizando de 6 será obtido o nível de lucro.

Resumidamente, após escolher um conjunto de parâmetros verdadeiros, as etapas são:

1. São construídos os vetores de preços (ω1, ω2, p), em conjunto com a variável t.

2. Obtém-se a quantidade dos insumos x1, x2 obtidos conforme 13 e 14 com as informações da
etapa anterior.

3. Incorpora-se os erros aditivos ou multiplicativos para a demanda por insumos obtidos no passo
anterior conforme 23.

4. Calcula-se o nível de produto y com 3 utilizando as demandas de insumos com erros estocásticos
do passo anterior, em conjunto com a variável t do primeiro passo.

5. Incorpora-se os erros aditivos ou multiplicativos para o nível de produção obtido no passo
anterior conforme 23.

6. Obtém-se o nível de lucro Π conforme 6 com os preços obtidos no primeiro passo, quantidades
de insumos utilizados do terceiro passo e o nível de produção do quinto passo.

7. Estimam-se os modelos como em 24 com o algoritmo de Levenberg-Marquardt.
11



8. Guardam-se as estimativas dos parâmetros para analisar em relação aos seus valores verdadeiros.

Sendo 6 conjuntos de parâmetros trabalhados, a quantidade da amostra deve ser analisada,
tendo sido escolhido o tamanho das amostras em N = (40, 120, 360). As 10000 (dez mil) replicações
foram executadas no programa R, com as funções 3, 6, 13, 14, 15 sendo construídas em C++ com
auxílio do pacote Rcpp (EDDELBUETTEL; FRANÇOIS, 2011). Para as regressões por Levenberg-
Marquardt utilizou-se do pacote minpack.lm (ELZHOV et al., 2010) que segue as orientações de
implementação de Moré (1978). Para fins de referência este trabalho utilizou de paralelismo com
o pacote parallel (TEAM, 2020) para as simulações em um processador operando entre 3.6Ghz a
4.2Ghz com 12 workers (quantidade de processadores lógicos desempenhando atividades ao invés de
1 como ocorre sem paralelismo). Para a análise também foram feitas 500 simulações sem nenhum
distúrbio para ver a sensibilidade preliminar do estimador Levenberg-Marquardt.

5 Resultados
Das 54,000 (cinquenta e quatro mil) observações sem nenhum distúrbio 338 implicaram

em valores não atribuídos, totalizando 0.6259% do total. Para as 1,080,000 (um milhão e oitenta)
simulações com distúrbios 7175 não retornaram valores estimados, totalizando 0.6643% do total.

Um dos resultados referentes aos valores estimados é que há uma quantidade maior que 1%
do total com uma distância do valor verdadeiro para A e ρ na ordem de grandeza de 108 a 103, o que
implica uma variabilidade das estimativas que deve ser considerada. Para tanto foram removidos os
1% das simulações para a análise deste trabalho, indicando ainda vieses da ordem de grandeza de até
103.

Desta forma o limite superior para as estimativas de A e ρ ficaram em 364.83 e 67.74
respectivamente para as simulações sem ruído; ficando em 390.02 e 90.93 respectivamente para as
simulações com ruído.

Para o viés médio de cada um dos modelos em 24 sem erros estocásticos ver tabela 1, com a
presença de erros estocásticos ver a tabela 2, ambas dispostas no apêndice, separadas em conjuntos
de parâmetros.

Percebe-se preliminarmente que mesmo quando não há distúrbios, independentemente dos
parâmetros verdadeiros, o Estimador Levenberg-Marquardt não é capaz de recuperar os parâmetros
verdadeiros.

Os resultados indicam a presença de viés maior na maioria dos casos em que há erros de
mensuração na demanda por insumos. Dentre os diversos dados apresentados, três resultados merecem
destaque. (i) Conforme o valor verdadeiro de α passa de 0.1 para 0.9 (indicando maior peso do
insumo 1, que pela construção da simulação tem seu preço menor que do insumo 2), as estimativas
de ρ não seguem um padrão, apresentando melhores desempenhos em certos intervalos e resultados
menos satisfatórios em outros, (ii) nem sempre o aumento da amostra implica em redução do viés ou
maior convergência, podendo ser resultante de um jacobiano maior com maiores erros computacionais
agregados ou dificuldade em achar uma trajetória mais efetiva para a convergência do algoritmo
pelo aumento de dimensão do problema e (iii) apesar da situação onde não é efetiva a recuperação
dos parâmetros, os resultados das formas Duais tiveram um desempenho melhor, o que indica que a
utilização de uma base de dados com erros de mensuração reforça o que mostra a literatura para o caso
(MARSCHAK; ANDREWS, 1944; MUNDLAK; HOCH, 1965; LUSK et al., 2002; BITTENCOURT;
SAMPAIO, 2011; ROSAS; LENCE, 2018), indo de encontro a outros resultados sobre estimação de
parâmetros de escala (MADDALA; KADANE, 1967; THURSBY; LOVELL, 1978).

Uma outra situação de interesse é a distribuição empírica entre os valores estimados de α e
ρ. Utilizando um kernel para obter uma função de densidade de probabilidade empírica para α e ρ
simultaneamente temos o seguinte para os casos sem ruídos.
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Na figura 1 observa-se da esquerda para a direita a distribuição dos modelos sem erros
estocásticos para os vetores de parâmetros com: (i) (α = 0.1, ρ = −0.88), (ii) (α = 0.1, ρ = 0.02), (iii)
(α = 0.1, ρ = 5), (iv) (α = 0.9, ρ = −0.88), (v) (α = 0.9, ρ = 0.02), (vi) (α = 0.9, ρ = 5). Na figura
2 observa-se da esquerda para a direita a distribuição dos modelos com erros estocásticos para os
vetores de parâmetros dispostos na mesma ordem; com os modelos especificados de acordo com 24.
Todos os gráficos representam os resultados para as amostras de tamanho N = 120

Os resultados apresentados, preliminarmente, não demonstram ganhos práticos com a utiliza-
ção do Levenberg-Marquardt para a forma Primal para a recuperação dos parâmetros da tecnologia de
uma firma sob a presença de erros de mensuração na demanda de insumos, reforçando-se os resultados
já conhecidos na literatura (HENNINGSEN; HENNINGSEN, 2012; KUMAR; GAPINSKI, 1974;
THURSBY, 1980). A contribuição deste artigo reside nas considerações de que: para o caso de uma
firma, mesmo com a forma Dual, o algoritmo Levenberg-Marquardt não demonstra características
inequívocas que justifiquem uma ou outra forma de tratar o problema. Em suma, não se trata na
presente situação do Primal ou Dual ser preferível, mas de que este estimador não oferece subsídio
suficiente para determinar qual forma é melhor; mesmo levando em conta os resultados levemente
melhores para as formas duais.

6 Conclusão
Dentro do exposto neste trabalho, apesar do apelo que o algoritmo Levenberg-Marquardt tem

em relação a sistemas de equações não lineares, suas propriedades para a recuperação dos parâmetros
da forma funcional CES-ACMS não oferece ganhos para grandes amostras de uma firma individual. É
notório que a formulação clássica do algoritmo em questão não desempenha de forma eficiente, sequer
quando apenas há preços aleatorizados, operando em pontos de otimização do nível de consumo de
insumos, do nível de produção ou do nível de lucro.

O formato da distribuição empírica dos parâmetros α e ρ indicam que não se pode esperar
que ambos sejam recuperados com eficácia. As superfícies de densidade de probabilidade, em relação
aos erros aditivos comparativamente aos erros multiplicativos, no máximo foram suavizadas quando
aplicados erros multiplicativos.

A contribuição do presente trabalho reforça as dificuldades que este estimador tem em relação
à função CES-ACMS como método para a recuperação dos parâmetros no caso de uma única firma com
erros de mensuração na demanda por insumos. Analisando o algoritmo Levenberg-Marquardt, este
trabalho dentro das evidências sugere os seguintes questionamentos para pesquisas futuras: (i) Sendo
que se utilizam outros métodos não-lineares para estimar a CES-ACMS, como eles desempenham nas
estimações Primal e Dual sob a presença de erros estocásticos na demanda de insumos? (ii) Ao passo
que o aumento de amostras não representa ganhos de eficiência ou redução de viés para uma firma; a
aplicação do algoritmo Levenberg-Marquardt é viável para o caso de múltiplas empresas?
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Apêndice

Tabela 1: Viés Médio para as estimativas dos parâmetros (A,α, ρ, γ, θ) para as formas primais e duais
sem ruídos incorporados para 500 iterações

modelo A α ρ γ θ N VM Â VM α̂ VM ρ̂ VM γ̂ VM θ̂
HP (µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 9.3579 0.2075 1.6740 0.0224 0.004847
HP (µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 9.5617 0.2288 1.4859 0.0283 0.001072
HP (µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 6.7034 0.2564 1.8227 0.0269 0.000792
HP (µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 13.1161 -0.2874 2.3893 -0.0393 0.007340
HP (µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 15.9966 -0.2557 2.4886 -0.0436 0.004132
HP (µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 14.5086 -0.1918 2.5007 -0.0871 0.002714
HP (µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 0.3264 0.1451 3.7135 0.0272 0.000574
HP (µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 0.2906 0.1684 3.8440 0.0283 0.000041
HP (µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 0.1613 0.1449 2.3835 0.0233 -0.000081
HP (µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 4.5263 -0.1495 2.9754 0.0104 0.000222
HP (µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 3.6278 -0.1422 2.6651 0.0106 -0.000022
HP (µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 6.0551 -0.1517 4.0312 0.0024 0.000065
HP (µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 0.1173 0.3562 4.8737 0.0158 0.000378
HP (µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 0.0357 0.3233 4.7472 0.0183 0.000142
HP (µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -0.0315 0.3062 3.5087 0.0175 0.000000
HP (µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 0.1010 -0.2718 5.9435 0.0233 0.000244
HP (µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -0.1110 -0.1673 9.0774 0.0200 0.000035
HP (µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -0.1013 -0.1505 6.8690 0.0123 -0.000079
HD,y(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 -0.6415 0.1042 2.6903 0.0048 0.000624
HD,y(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 -0.5077 0.0646 2.9044 -0.0072 0.000269
HD,y(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 -0.5869 0.0775 2.7899 -0.0100 0.000342
HD,y(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 9.2030 -0.3107 0.4609 -0.1131 0.019496
HD,y(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 25.7325 -0.3071 0.3354 -0.1417 0.009025
HD,y(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 12.4083 -0.2602 0.3344 -0.1210 0.003506
HD,y(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 -0.5846 0.1272 1.8309 0.0069 0.000320
HD,y(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 -0.4311 0.0664 1.7246 -0.0025 0.000304
HD,y(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 -0.5759 0.0695 1.9511 -0.0099 0.000362
HD,y(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 6.1031 -0.2715 -0.4239 -0.1369 0.019921
HD,y(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 5.8698 -0.2534 -0.3840 -0.1343 0.007428
HD,y(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 3.7723 -0.2339 -0.4067 -0.1303 0.003327
HD,y(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 -0.5257 0.1330 -1.2892 0.0051 0.000455
HD,y(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 -0.4979 0.0872 -0.9096 0.0018 0.000317
HD,y(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -0.5699 0.1169 -1.4679 -0.0100 0.000363
HD,y(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 -0.3645 -0.3062 -2.9718 -0.0196 0.001037
HD,y(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -0.3130 -0.2501 -2.5677 -0.0245 0.000575
HD,y(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -0.3044 -0.2487 -2.5521 -0.0212 0.000463
HD,Π(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 -2.1690 0.3125 4.1001 0.0475 0.000112
HD,Π(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 -2.3550 0.3391 4.2177 0.0353 -0.000380
HD,Π(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 -2.4117 0.3514 5.0372 0.0252 0.000164

Continua na próxima página
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Tabela 1 – Continuação da página anterior
modelo A α ρ γ θ N VM Â VM α̂ VM ρ̂ VM γ̂ VM θ̂
HD,Π(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 22.2259 -0.3215 0.4503 -0.1568 0.021709
HD,Π(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 22.6079 -0.3243 0.3451 -0.1528 0.007897
HD,Π(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 10.4031 -0.2751 0.2984 -0.1377 0.003953
HD,Π(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 -2.2121 0.3479 2.7074 0.0464 -0.000191
HD,Π(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 -2.2892 0.3087 3.0308 0.0327 -0.000179
HD,Π(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 -2.4407 0.3586 3.5530 0.0242 0.000166
HD,Π(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 6.2997 -0.2662 -0.3138 -0.1466 0.019577
HD,Π(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 3.9046 -0.2440 -0.3628 -0.1277 0.006309
HD,Π(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 3.2114 -0.2417 -0.3101 -0.1350 0.003150
HD,Π(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 -2.2199 0.3542 -2.2705 0.0498 0.000039
HD,Π(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 -2.3125 0.3381 -1.4673 0.0316 -0.000292
HD,Π(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -2.3845 0.3427 -1.4468 0.0275 0.000181
HD,Π(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 -2.1122 -0.4693 -1.6569 0.0488 -0.000026
HD,Π(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -2.2950 -0.4602 -2.1895 0.0231 -0.000377
HD,Π(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -2.2226 -0.4561 -1.6446 0.0366 0.000253
Fonte: Elaboração Própria

Tabela 2: Viés Médio para as estimativas dos parâmetros (A,α, ρ, γ, θ) para as formas primais e duais
com ruídos incorporados para 10000 iterações

modelo A α ρ γ θ N VM Â VM α̂ VM ρ̂ VM γ̂ VM θ̂
HP,a(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 9.7017 0.2373 2.0198 0.0205 0.005175
HP,a(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 9.7209 0.2490 1.8929 0.0249 0.001439
HP,a(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 7.9087 0.2549 1.5530 0.0272 0.000503
HP,a(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 13.8369 -0.2449 3.0537 -0.0363 0.008129
HP,a(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 18.6935 -0.2308 3.3285 -0.0547 0.004775
HP,a(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 15.4342 -0.2189 2.6908 -0.0873 0.002642
HP,a(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 0.4037 0.1877 4.4113 0.0280 0.000590
HP,a(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 0.3404 0.1811 3.3792 0.0280 -0.000008
HP,a(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 0.2364 0.1658 2.7301 0.0230 -0.000100
HP,a(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 4.4656 -0.1502 3.5908 0.0115 0.000220
HP,a(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 4.5046 -0.1298 3.7642 0.0096 -0.000010
HP,a(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 5.0064 -0.1293 3.5160 0.0054 -0.000014
HP,a(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 0.1059 0.3389 5.0473 0.0180 0.000531
HP,a(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 0.0605 0.3318 4.6752 0.0201 0.000080
HP,a(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -0.0449 0.3084 4.1255 0.0174 0.000017
HP,a(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 0.0801 -0.2705 9.1157 0.0249 0.000353
HP,a(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -0.0837 -0.1860 9.9748 0.0217 -0.000022
HP,a(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -0.1135 -0.1516 9.8248 0.0136 -0.000063
HP,m(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 9.9966 0.2416 2.5123 0.0218 0.005438
HP,m(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 9.8725 0.2495 2.5673 0.0264 0.001423
HP,m(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 7.8223 0.2460 1.9725 0.0301 0.000486
HP,m(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 15.1612 -0.2518 2.9426 -0.0366 0.008571
HP,m(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 19.4063 -0.2343 3.4696 -0.0541 0.004877
HP,m(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 15.9331 -0.2278 2.9498 -0.0854 0.002615
HP,m(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 0.5000 0.2671 10.5086 0.0289 0.001131
HP,m(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 0.4319 0.2430 9.0368 0.0307 0.000064
HP,m(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 0.2742 0.1954 7.0761 0.0267 -0.000094
HP,m(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 7.9803 -0.2146 3.4564 0.0099 0.000568
HP,m(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 7.2287 -0.2038 3.8591 0.0085 0.000020
HP,m(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 7.2421 -0.2049 3.5983 0.0053 -0.000017
HP,m(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 0.0795 0.2909 13.0800 0.0195 0.000912
HP,m(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 0.0354 0.2529 10.4548 0.0226 0.000121
HP,m(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -0.0709 0.2391 5.4756 0.0227 -0.000006
HP,m(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 0.0261 -0.2794 12.6192 0.0242 0.000774
HP,m(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -0.0192 -0.2520 12.3088 0.0212 0.000019
HP,m(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -0.0895 -0.1988 10.8975 0.0139 -0.000058
HD,ya(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 -0.6130 0.1193 2.4356 0.0025 0.000544
HD,ya(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 -0.5095 0.0496 2.6890 -0.0047 0.000302
HD,ya(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 -0.5831 0.0562 2.9072 -0.0108 0.000360
HD,ya(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 13.1161 -0.2986 0.3928 -0.1185 0.018172
HD,ya(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 22.3866 -0.2936 0.3609 -0.1532 0.009701
HD,ya(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 15.7874 -0.2787 0.3440 -0.1555 0.004265
HD,ya(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 -0.5671 0.1239 1.8298 0.0046 0.000431
HD,ya(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 -0.4478 0.0703 1.8683 0.0004 0.000256
HD,ya(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 -0.5312 0.0764 1.8510 -0.0113 0.000367
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Tabela 2 – Continuação da página anterior
modelo A α ρ γ θ N VM Â VM α̂ VM ρ̂ VM γ̂ VM θ̂
HD,ya(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 6.6534 -0.2638 -0.2795 -0.1398 0.020720
HD,ya(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 4.5303 -0.2470 -0.2569 -0.1344 0.007307
HD,ya(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 4.1021 -0.2359 -0.3449 -0.1490 0.003378
HD,ya(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 -0.5365 0.1309 -1.1089 0.0042 0.000373
HD,ya(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 -0.4453 0.0879 -1.0283 0.0003 0.000262
HD,ya(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -0.5185 0.0942 -1.1432 -0.0127 0.000355
HD,ya(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 -0.3740 -0.2924 -2.8700 -0.0197 0.001177
HD,ya(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -0.3022 -0.2536 -2.5151 -0.0183 0.000613
HD,ya(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -0.3960 -0.2365 -2.6647 -0.0168 0.000430
HD,Πa(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 -2.2151 0.3474 3.9284 0.0455 -0.000112
HD,Πa(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 -2.3247 0.3368 4.1345 0.0342 -0.000193
HD,Πa(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 -2.3899 0.3379 4.5293 0.0241 0.000182
HD,Πa(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 25.0900 -0.3044 0.3799 -0.1730 0.022413
HD,Πa(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 18.0987 -0.3026 0.3641 -0.1541 0.008678
HD,Πa(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 12.7190 -0.2827 0.3670 -0.1567 0.004222
HD,Πa(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 -2.2214 0.3483 3.1698 0.0449 -0.000017
HD,Πa(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 -2.3262 0.3352 3.1994 0.0308 -0.000305
HD,Πa(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 -2.4060 0.3467 3.5490 0.0228 0.000175
HD,Πa(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 7.0225 -0.2630 -0.3277 -0.1464 0.019585
HD,Πa(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 4.8659 -0.2501 -0.2972 -0.1371 0.007105
HD,Πa(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 5.2070 -0.2388 -0.3667 -0.1516 0.003078
HD,Πa(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 -2.2041 0.3437 -1.6864 0.0443 -0.000199
HD,Πa(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 -2.3323 0.3364 -1.7057 0.0319 -0.000273
HD,Πa(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -2.3941 0.3421 -1.4525 0.0253 0.000206
HD,Πa(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 -2.1456 -0.4502 -2.0134 0.0484 0.000064
HD,Πa(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -2.2850 -0.4634 -1.7112 0.0317 -0.000312
HD,Πa(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -2.3004 -0.4630 -1.7559 0.0306 0.000167
HD,ym(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 -0.6173 0.1173 2.5857 0.0024 0.000550
HD,ym(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 -0.5197 0.0441 2.8039 -0.0045 0.000306
HD,ym(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 -0.5892 0.0494 2.9627 -0.0107 0.000359
HD,ym(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 12.6884 -0.2958 0.4123 -0.1171 0.018080
HD,ym(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 22.2904 -0.2933 0.3704 -0.1530 0.009719
HD,ym(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 15.5752 -0.2766 0.3629 -0.1543 0.004227
HD,ym(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 -0.5804 0.1272 3.9215 0.0047 0.000436
HD,ym(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 -0.4568 0.0649 3.7926 0.0003 0.000254
HD,ym(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 -0.5446 0.0711 3.1454 -0.0118 0.000370
HD,ym(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 6.9572 -0.2849 -0.2716 -0.1403 0.020854
HD,ym(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 4.6458 -0.2703 -0.2595 -0.1341 0.007315
HD,ym(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 4.2664 -0.2535 -0.3307 -0.1496 0.003377
HD,ym(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 -0.5634 0.1954 4.8250 0.0042 0.000374
HD,ym(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 -0.4657 0.1463 6.8424 0.0006 0.000263
HD,ym(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -0.5637 0.1433 3.4206 -0.0123 0.000375
HD,ym(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 -0.3048 -0.3805 -3.4063 -0.0202 0.001177
HD,ym(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -0.2184 -0.3500 -3.0563 -0.0179 0.000607
HD,ym(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -0.3219 -0.3147 -3.0840 -0.0167 0.000427
HD,Πm(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 40 -0.7227 0.2123 3.3247 0.0080 0.000839
HD,Πm(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 120 -0.5714 0.1389 4.3686 0.0092 0.000262
HD,Πm(µ) 3 0.1 -0.88 0.9 0.001 360 -0.6212 0.1123 4.1608 0.0034 0.000270
HD,Πm(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 40 24.7826 -0.2928 0.4693 -0.1740 0.023190
HD,Πm(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 120 18.0112 -0.2926 0.4474 -0.1534 0.008619
HD,Πm(µ) 3 0.9 -0.88 0.9 0.001 360 12.8067 -0.2751 0.4472 -0.1568 0.004218
HD,Πm(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 40 -0.7795 0.2553 2.6005 0.0080 0.000729
HD,Πm(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 120 -0.6422 0.2083 4.1647 0.0078 0.000257
HD,Πm(µ) 3 0.1 0.02 0.9 0.001 360 -0.6979 0.1938 3.8934 0.0032 0.000281
HD,Πm(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 40 6.9918 -0.3020 -0.2911 -0.1432 0.020479
HD,Πm(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 120 4.8063 -0.2984 -0.3244 -0.1311 0.007130
HD,Πm(µ) 3 0.9 0.02 0.9 0.001 360 4.7252 -0.2845 -0.3586 -0.1413 0.003056
HD,Πm(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 40 -0.8147 0.2790 -1.9772 0.0068 0.000714
HD,Πm(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 120 -0.6863 0.2547 -0.4208 0.0069 0.000244
HD,Πm(µ) 3 0.1 5 0.9 0.001 360 -0.7495 0.2487 -0.8577 0.0031 0.000284
HD,Πm(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 40 -0.5107 -0.4439 -3.0129 -0.0029 0.001149
HD,Πm(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 120 -0.3888 -0.4232 -2.3167 -0.0087 0.000485
HD,Πm(µ) 3 0.9 5 0.9 0.001 360 -0.4754 -0.4066 -2.2065 -0.0069 0.000508
Fonte: Elaboração Própria
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Figura 1: Distribuição empírica das estimativas de ρ e α para os modelos sem erros estocásticos. A
linha vertical verde representa o valor verdadeiro. Cada linha de gráficos representa respectivamente:
(i) resultado agregado dos três modelos sem distúrbios, (ii) resultado dos modelos na forma primal,
(iii) resultado dos modelos na forma dual descrevendo o nível de produto y pelas variáveis duais e (iv)
resultado dos modelos na forma dual utilizando a função lucro.

Figura 2: Distribuição empírica das estimativas de ρ e α para os modelos com erros estocásticos. A
linha vertical verde representa o valor verdadeiro. Cada linha de gráficos representa os modelos em
24 de acordo com a notação.
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