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Área 4: Economia Agrária e Ambiental.  

Resumo: O principal objetivo deste artigo é gerar uma rede complexa a partir dos dados de 

índices de transmissão de volatilidade entre commodities agrícolas (algodão, café arábica, açúcar, 

soja, trigo, aveia, milho e arroz) e commodities minerais (gás natural e petróleo bruto). Nós os 

medimos usando o índice de spillover de Diebold e Yilmaz (2012). Também calculamos as 

estatísticas de rede obtidas e analisamos o gráfico Force Atlas 2 (um algoritmo de layout). Os 

resultados mostram que há uma concentração em um agrupamento principal e que também 

existem dois ciclos. O agrupamento principal é mais denso e possui bordas mais espessas ou mais 

pesadas, refletindo as transmissões de volatilidade mais relevantes entre milho, trigo, soja, aveia e 

arroz. Nos dois ciclos, com bordas mais finas do que as do agrupamento principal, estão os ciclos 

de petróleo-gás e café-açúcar. O algodão é o único ativo que não pertence aos dois ciclos e ao 

agrupamento principal. Mas, mesmo assim, as estatísticas mostram que ele transmite e recebe a 

volatilidade desse agrupamento (especialmente do arroz, cujas bordas são um pouco mais 

grossas). Algumas explicações para esses resultados são sugeridas para pesquisas futuras: (i) elos 

na cadeia produtiva de algumas das commodities; (ii) questões relacionadas à sua elasticidade 

cruzada da demanda (bens complementares, bens substitutos, etc.); (iii) preços de commodities 

que são substitutos e bens complementares na produção; (iv) características intrínsecas da safra de 

cada commodity agrícola (gás e petróleo são obviamente excluídos); (v) o fato de algumas 

commodities agrícolas serem bens importantes e substitutos no mercado de insumos para várias 

outras cadeias produtivas; (vi) as commodities foram objeto de especulação no período pós-

recessão; e (vii) um forte aumento na demanda, devido ao forte crescimento econômico chinês e 

indiano. 

Palavras-chave: commodities agrícolas e minerais; efeitos de volatilidade; rede complexa; Force 

Atlas 2; índice de Diebold-Yilmaz. 

Códigos JEL: Q02, Q14, C63, C58. 

 

Abstract: The main objective of this article is to generate a complex network from the data of 

volatility spillovers among agricultural commodities (cotton, arabic coffee, sugar, soy, wheat, 

oats, maize and rice) and energy commodities (natural gas and crude oil). We measured them 

using the spillover index developed by Diebold and Yilmaz (2012). We also calculated the 

obtained network statistics and analyzed the Force Atlas 2 graph (a layout algorithm). The results  

show that there is a concentration in a main cluster and that there are also two cycles. The main 

cluster is denser and has thicker or heavier edges, reflecting the most relevant volatility 

transmissions between corn, wheat, soybeans, oats and rice. In the two cycles, with thinner edges 
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than those of the main cluster, are the gas-oil and coffee-sugar cycles. Cotton is the only asset that 

does not belong to both cycles and to the main cluster. But even so, statistics show that it transmits 

and receives volatility from that cluster (especially from rice, whose edges are a little thicker). 

Some explanations for these results are suggested for future research: (i) links in the productive 

chain of some of the commodities; (ii) questions related to their cross-elasticity of demand 

(complementary goods, substitute goods, etc.); (iii) prices of commodities that are substitutes and 

complementary goods in production; (iv) intrinsic characteristics of the crop of each agricultural 

commodity (gas and crude oil are obviously excluded); (v) the fact that some agricultural 

commodities are important goods and substitutes in the input market for several other productive 

chains; (vi) commodities were the subject of speculation in the post-Great Recession period; and 

(vii) a sharp rise in demand because the strong Chinese and Indian economic growth. 

Keywords: agricultural and mineral commodities; volatility spillovers, complex network; Force 

Atlas 2; Diebold-Yilmaz index.   

JEL: Q02, Q14, C63, C58. 

 

 

Introdução           

Embora a interação entre mercados seja um tema ainda pioneiro em finanças agrícolas, a 

existência de possíveis conexões entre os ativos financeiros e não financeiros negociados no 

mercado é um assunto bastante explorado. Uma baixa correlação entre os mercados de 

commodities não é condição necessária e suficiente para que não existam ligações dinâmicas entre 

os ativos. Conforme Chevallier e Ielpo (2013), quando os mercados de commodities cobram 

diferentes fatores de risco nos preços dos ativos, eventos extremos podem desencadear efeitos de 

contágio em todos os mercados. 

Conhecem-se dois tipos diferentes de propagação de ativos cruzados:  entre classes e intra-

classes de ativos.  Nesse sentido, o principal objetivo deste artigo é gerar uma rede complexa a 

partir dos dados de transferências de volatilidade entre commodities agrícolas (algodão, café 

arábica, açúcar, soja, trigo, aveia, milho e arroz) e energéticas (gás natural e petróleo). Essas 

transferências foram mensuradas por meio do índice de spillover desenvolvido por Diebold e 

Yilmaz (2012). Também foram calculadas as  estatísticas da rede obtida e analisada a distribuição 

do algoritmo de layout de Force Atlas 2.  

Outro objetivo específico foi levantar algumas possibilidades de análise para pesquisas 

futuras relacionadas ao comportamento dinâmico da volatilidade destes ativos.  

A primeira seção apresenta os aspectos teóricos referentes aos métodos de cálculo dos 

índices de spillovers de Diebold e Yilmaz (2009 e 2012). 

A segunda seção é composta pela metodologia do algoritmo de Force Atlas 2 e por breves 

comentários sobre as  medidas estatísticas utilizadas na análise da rede complexa. Além disso, 

descrevem-se também as fontes dos dados e os softwares utilizados para os cálculos e para a 

elaboração da rede complexa.   

A terceira seção analisa os resultados com base na literatura sobre preços e volatilidade de 

commodities. 

A última seção tece as considerações finais. 

 

1. Revisão teórica 

O referencial teórico aborda os métodos de cálculo de spillovers e da análise estatística de 

redes complexas, sobretudo com o uso da distribuição de layout de Force Atlas.  
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1.1. Método de spillovers de Diebold e Yilmaz 

 

O método desenvolvido por Diebold e Yilmaz (2009) deriva da decomposição de variância 

associada a uma autoregressão vetorial de n variáveis. Considerando que tal método concentra-se 

nos spillovers
5
 totais em uma estrutura VAR simples (ou seja, com resultados potencialmente 

dependentes da ordem conduzidos pela ortogonalização de fatores de Cholesky), Diebold e 

Yilmaz (2012) progrediram medindo os spillovers direcionais em uma estrutura VAR generalizada 

que elimina a possível dependência dos resultados na ordenação.  

Considere uma covariância estacionária de n variáveis VAR (p), 𝑥𝑡 = ∑ ∅𝑖𝑥𝑡−1 + 𝜀𝑡
𝑃
𝑖=1 , 

onde 𝜀~(0, Σ) é um vetor de distúrbios distribuídos independentemente e identicamente. A 

representação de média móvel é 𝑥𝑡 = ∑ 𝐴𝑖𝜀𝑡−1
∞
𝑖=0  onde as matrizes de coeficientes N × N 𝐴𝑖 

obedecem à recursão 𝐴𝑖 = ∅1𝐴𝑖−1 + ∅2𝐴𝑖−2 + ⋯ + ∅𝑝𝐴𝑖−𝑝, com 𝐴0 sendo uma matriz de 

identidade N × N e com 𝐴𝑖 = 0 para 𝑖 < 0. Os coeficientes de médias móveis (ou transformações 

como funções de impulso resposta ou decomposição de variância) são a chave para entender a 

dinâmica do sistema. Os autores utilizam as decomposições de variância, o que os permite analisar 

as variações de erro de previsão de cada variável desmembrando-as em partes que são atribuíveis 

aos vários choques do sistema. As decomposições de variância permitem avaliar a fração da 

variância de erro H passos à frente na previsão 𝑥𝑖 que é devida aos choques para 𝑥𝑗, ∀𝑗 ≠ 𝑖, para 

cada 𝑖. 
O cálculo das decomposições de variância requer inovações ortogonais, ao passo que 

nossas inovações VAR são geralmente correlacionadas contemporaneamente. Esquemas de 

identificação como os baseados na fatorização de Cholesky alcançam a ortogonalidade, mas as 

decomposições de variância dependem então da ordenação das variáveis. Esse problema foi 

contornado explorando a estrutura VAR generalizada de Koop, Pesaran e Potter (1996) e 

ordenando-a. Ao invés de tentar ortogonalizar os choques, a abordagem generalizada permite 

choques correlacionados, mas os avalia adequadamente por meio da distribuição historicamente 

observada dos erros. Como os choques para cada variável não são ortogonalizados, a soma das 

contribuições para a variância do erro de previsão (ou seja, a soma da linha dos elementos da 

tabela de decomposição de variância) não é necessariamente igual a um. 

 

1.1.1. Parcelamento compartilhado 

Definindo as próprias partes da variância como as frações das variações de erro H passos à 

frente na previsão 𝑥𝑖 que são devidas a choques para 𝑥𝑖, para 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁, e partes de variância 

cruzada, ou spillovers, como as frações das variações de erro H passos à frente na previsão 𝑥𝑖 que 

são devidas a choques para 𝑥𝑗 para 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑁, tal que 𝑖 ≠ 𝑗. 

Denotando as decomposições de variação de erro de previsão de KPPS H passos à frente por 

𝜃𝑖𝑗
𝑔

(𝐻), para 𝐻 = 1, 2, …  temos: 

𝜃𝑖𝑗
𝑔(𝐻) =

𝜎𝑗𝑗
−1 ∑ (𝑒𝑖

′𝐴ℎ ∑ 𝑒𝑗)
2𝐻−1

ℎ=0

∑ (𝑒𝑖
′𝐴ℎ ∑ 𝐴ℎ

′ 𝑒𝑖)𝐻−1
ℎ=0

           (1) 

 

Onde Σ é a matriz de variância para o vetor de erro ε, 𝜎𝑗𝑗 é o desvio padrão do termo de erro para a 

equação jth, e 𝑒𝑖 é o vetor de seleção, com um como o i-ésimo elemento e zeros de outra forma. 

Como foi explicado acima, a soma dos elementos em cada linha da variância da tabela de 

decomposição não é igual a 1: ∑ 𝜃𝑖𝑗
𝑔

(𝐻) ≠ 1𝑁
𝑗=1 . Para usar a informação disponível na variância da 

matriz de decomposição no cálculo do índice de spillover, é normalizada cada entrada da matriz 

de decomposição de variância pela soma da linha como: 
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𝜗𝑖𝑗
𝑔(𝐻) =

𝜃𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)

∑ 𝜃𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑗=1

          (2) 

 

Observe que, por construção,  ∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔(𝐻) = 1𝑁

𝑗=1  e ∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔(𝐻) = 𝑁𝑁

𝑖,𝑗=1 . 

 

1.1.2. Spillovers totais 

Usando as contribuições de volatilidade da decomposição da variável KPPS, podemos 

construir o índice de reversão da volatilidade total: 

 

𝑆𝑔(𝐻) =

∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖,𝑗=0
𝑖≠𝑗

∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖,𝑗=1

100 =

∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖,𝑗=1
𝑖≠𝑗

𝑁
100          (3) 

 

Este é o análogo KPPS da medida baseada no fator de Cholesky usada por Diebold e 

Yilmaz (2009). O índice de spillover total mede a contribuição de spillovers de choques de 

volatilidade em quatro classes de ativos para a variância de erro de previsão total. 

 

1.1.3. Spillovers direcionais 

Embora seja suficiente estudar, o índice de spillover de volatilidade total é suficiente para 

nos permitir compreender quanto dos choques à volatilidade se espalham através das principais 

classes de ativos, a abordagem VAR generalizada nos permite aprender sobre a direção dos 

spillovers de volatilidade em grandes classes de ativos. À medida que as respostas de impulso 

generalizadas e as decomposições de variância são invariantes para a ordenação de variáveis, 

calculam-se os spillovers direcionais usando os elementos normalizados da matriz de 

decomposição de variância generalizada. Medindo os spillovers de volatilidade direcional 

recebidos pelo mercado 𝑖 de todos os outros mercados 𝑗 como: 

 

𝑆𝑖.
𝑔(𝐻) =

∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖,𝑗=1

100 =

∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

𝑁
100          (4) 

 

De forma semelhante, medindo os spillovers de volatilidade direcional transmitidos pelo mercado 

𝑖 para todos os outros mercados 𝑗 como: 

 

𝑆.𝑖
𝑔(𝐻) =

∑ 𝜗𝑗𝑖
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

∑ 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖,𝑗=1

100 =

∑ 𝜗𝑗𝑖
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑗=1
𝑗≠𝑖

𝑁
100          (5) 

 

Pode-se pensar no conjunto de spillovers direcionais como proporcionando uma decomposição 

dos spillovers totais para aqueles provenientes de (ou para) uma fonte particular. 

 

1.1.4. Spillovers líquidos 

Obtendo o vazamento da volatilidade líquida do mercado 𝑖 para todos os outros mercados 

𝑗como 

𝑆𝑖
𝑔(𝐻) = 𝑆.𝑖

𝑔(𝐻) − 𝑆𝑖.
𝑔(𝐻)          (6) 
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O spillover da volatilidade líquida é simplesmente a diferença entre os choques de 

volatilidade bruta transmitidos e os recebidos de todos os outros mercados. 

 

1.1.5. Spillovers líquidos por pares 

O fluxo líquido de volatilidade em (6) fornece informações resumidas sobre o quanto cada 

mercado contribui para a volatilidade em outros mercados, em termos líquidos. Também é 

interessante examinar os spillovers líquidos de volatilidade em pares, que são definidos como: 

 

𝑆𝑖𝑗
𝑔(𝐻) = (

𝜗𝑗𝑖
𝑔

(𝐻)

∑ 𝜗𝑖𝑘
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑖,𝑘=1

−
𝜗𝑖𝑗

𝑔
(𝐻)

∑ 𝜗𝑗𝑘
𝑔

(𝐻)𝑁
𝑗,𝑘=1

) 100 = (
𝜗𝑗𝑖

𝑔(𝐻) − 𝜗𝑖𝑗
𝑔

(𝐻)

𝑁
) 100          (7) 

 

O desvio líquido de volatilidade em pares entre os mercados 𝑖 e 𝑗 é simplesmente a diferença entre 

os choques de volatilidade bruta transmitidos do mercado 𝑖 ao mercado 𝑗 e aqueles transmitidos de 

𝑗 para 𝑖. 

 

2. Metodologia e fontes dos dados 

Na primeira subseção, apresentamos o Force Atlas 1 e 2, que são algoritmos de layouts de 

grafos (ou redes complexas). Na segunda, fazem-se breves comentários sobre as medidas 

estatísticas de análise de redes complexas e de grafos. Na terceira, descrevem-se as fontes dos 

dados e os softwares utilizados no cálculo dos resultados. 

2.1. Distribuições Force Atlas 1 e 2 para análise de redes complexas 

Os métodos Force Atlas e Force Atlas 2 são métodos de elaboração de gráficos 

direcionados pela força. Gráficos que são desenhados considerando as semelhanças e/ou 

diferenças nos dados. Os padrões podem ser ajustados para colocar mais ênfase na independência 

entre um e outro dos agentes (vértices) individuais. Ou então levando em conta a proximidade 

entre eles.  

O algoritmo do Force Atlas possui opções para força de repulsão e também para força de 

atração e o Force Atlas 2 usa um conjunto diferentes de opções em relação ao Force Atlas comum. 

Tais opções fornecem maior controle sobre o resultado e também permitem definir parâmetros 

para hubs (pontos focais centrais), gravidade e para a repulsão. Esses recursos nos permitiram 

direcionar os vértices (que são os ativos de commodities) próximos do centro do grafo. Como o 

Force 2 acrescenta a gravidade ao conjunto de opções do Force Atlas comum, optamos por dispor 

os vértices mais ao centro, enquanto o hub empurrou os nós para as bordas do gráfico.  

Ambas as distribuições são úteis para posicionar e analisar clusters. Sobretudo quando se 

deseja que os vértices sejam distribuídos em grupos baseados na semelhança ou diferença 

existente entre eles e outros vértices.  

Normalmente, os resultados das duas distribuições e dos respectivos layouts são diferentes 

apenas nos aspectos relativos à gravidade. A posição e a orientação podem variar um pouco, mas a 

configuração dos clusters, hubs e dos outros vértices e arestas permanecem. A posição do eixo não 

afeta a configuração destes dois métodos, a não ser em grafos com uma estrutura de X-Y (o que 

não é o caso desta aplicação). O que importa é a posição relativa entre os vértices/ativos e a 

valoração (ou ponderação) de cada aresta.  

 

2.2. Medidas estatísticas de análise de redes complexas 

 

Para representar redes recorre-se à Matemática, mas especificamente ao ramo da Teoria dos 

Grafos. Porém, para analisar estas redes, é fundamental recorrer a outro ramo da Matemática, a 
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Estatística. Utilizar medidas Estatísticas para analisar redes sociais permite compreender e avaliar 

a estrutura da rede sem a necessidade de conhecer a sua representação gráfica. O objetivo dessas 

medidas
6
 é quantificar a estrutura das redes, para possibilitar ao analista a compreensão do 

comportamento dos fenômenos sociais que geraram essas redes. Elas são classificadas em medidas 

ao nível dos agentes (vértices ou nós) ou medidas ao nível da rede.  

As principais medidas ao nível dos agentes são:  (i) Centralidade do grau ou valência; (ii) 

Centralidade de intermediação; (iii) Centralidade de proximidade; (iv) Centralidade do autovetor; 

e (v) Coeficiente de agrupamento local.  

Os três conceitos fundamentais da teoria dos grafos devem ser conhecidos antes da 

apresentação das medidas estatísticas ao nível da rede. São eles: (i) o caminho; (ii) a distância 

geodésica (caminho mais curto); e (iii) a excentricidade. 

Um caminho é uma sequência de agentes (vértices ou nós) nos quais pares consecutivos de 

agentes não repetidos estão ligados por uma relação (conexão ou aresta). O primeiro agente de um 

caminho é o agente inicial e o último agente é o agente final. A distância geodésica (ou caminho 

mais curto) é denotada por d(i,j) e corresponde ao caminho mínimo entre os agentes i e j. A 

excentricidade é a maior distância geodésica entre um agente v e qualquer outro agente no grafo, 

conforme a expressão:  
( )\

max ( , )v
u V G v

d v i


    (8) 

Em determinados cenários o analista pode estar interessado em descobrir o nó dominante, 

com maior influência ou uma lista ordenada de nós com essas características. Para isso foram 

desenvolvidos algoritmos de análise de ligações, sendo o PageRank e o HITS
7
 os mais populares. 

Esses algoritmos exploram a relação existente entre as ligações e o conteúdo das páginas Web, 

com o intuito de melhorar a tarefa de recuperação de informações na Web, sendo extremamente 

importante no desenho de motores de busca eficientes. 

Hub e authority são conceitos elementares. No contexto da Web, um hub pode ser 

entendido como uma página Web que aponta para muitas outras páginas Web, ou seja, uma 

seleção de páginas Web que abordam um tema especifico. A qualidade de um hub é geralmente 

determinada pela qualidade das authorities para as quais aponta. As authorities são páginas Web 

citadas por vários hubs diferentes, o que significa que sua importância é medida pelo número de 

ligações que recebem de outras páginas. Normalmente boas authorities são fontes confiáveis de 

informação sobre um determinado tema. 

Finalmente, o PageRank é um algoritmo de análise de ligações que se baseia no conceito 

de centralidade do vetor próprio, utilizado pelo motor de busca da Google na medição de 

importância ou relevância das páginas da internet.  A relevância de uma página é medida com base 

no valor da informação transmitida por essa página, então as que são consideras mais valiosas 

tendem a aparecer no topo dos resultados das pesquisas no Google.  

 

2.3. Fontes dos dados e softwares utilizados 

 

Utilizou-se o Gephi 0.92 e a distribuição Force Atlas 2. Ela foi criada por Mathieu Jacomy 

no Sciences Po Médialab (Paris). Jacomy foi membro fundador do Gephi Consortium
8
. No blog 

do próprio criador deste algoritmo
9
, ele o descreve como sendo: 

 

 

                                                           
6
 A exposição destas métricas estatísticas foge do escopo deste trabalho. Nesse sentido, apenas mencionaremos as 

principais e sugerimos a consulta a Jackson (2010), Bonacich (1987), Fortunato (2010) e Pereira (2013). Utilizamos 

neste estudo as principais medidas ao nível da rede: (i) Diâmetro/raio; (ii) Distância geodésica média; (iii) Grau 

médio; (iv) Reciprocidade; (v) Densidade; e (vi) Coeficiente de agrupamento global. 
7
 Ver Gama, Carvalho, Facelli  et al. (2015).  

8
 O Gephi é um dos softwares livres mais usados em análise de redes. Ver https://gephi.org/  

9
 https://gephi.wordpress.com/2011/06/06/forceatlas2-the-new-version-of-our-home-brew-layout/  

https://gephi.org/
https://gephi.wordpress.com/2011/06/06/forceatlas2-the-new-version-of-our-home-brew-layout/
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“Is a continuous algorithm, that allows you to manipulate the graph while it is rendering 

(a classic force-vector, like Fruchterman Rheingold, and unlike OpenOrd). Has a linear-

linear model (attraction and repulsion proportional to distance between nodes). The shape 

of the graph is between Früchterman & Rheingold’s layout and Noack’s LinLog. Features 

a unique adaptive convergence speed that allows most graphs to converge more efficiently. 

Proposes summarized settings, focused on what impact the shape of the graph (scaling, 

gravity…). Default speed should be the good one. Now features a Barnes Hut optimization 

(performance drops less with big graphs)” (Jacomy, 2011).  

 

Os dados utilizados são preços em dólares americanos de fechamento diário do mercado 

futuro com contrato contínuo de gás natural, petróleo WTI, soja, boi, trigo e arroz negociados na 

Chicago Mercantile Exchange, e o restante - açúcar, algodão e café arábica - na Intercontinental 

Exchange de Nova York. O período abrangido é de 03 de março de 2000 a 04 de maio de 2017, 

totalizando 4376 observações de preços para cada commodity. A tabela abaixo denota algumas 

características dos preços de fechamento e dos retornos de cada produto. O R foi software usado 

para estimar todos os valores descritos nas tabelas e gráficos a seguir (à exceção do gráfico de 

redes, que foi elaborado com o uso do Gephi 0.92). 

 

3. Resultados 
 

Na primeira subseção encontram-se os cálculos derivados dos índices de spillover de 

Diebold-Yilmaz. Na segunda, os resultados da análise da rede complexa com suas medidas 

estatísticas. Na última, consideram-se as configurações da rede complexa por meio da 

distribuição-layout de Force Atlas 2 

 

3.1. Índices de spillover de Diebold e Yilmaz (2012) 
 

A tabela 1 resume as estatísticas descritivas das dez commodities analisadas. 
 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das commodities analisadas 

Preços de fechamento Retornos 

 Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Natural_Gas 4.9094 2.2866 1.6390 15.3780 0.0001 0.0358 -0.3975 0.4576 

Oil 62.4179 27.9188 17.4500 145.2900 0.0001 0.0249 -0.1654 0.1641 

Cotton 67.1886 25.8637 28.5200 215.1500 0.0001 0.0201 -0.3297 0.1896 

Coffee 123.2751 51.4787 41.5000 304.9000 0.00003 0.0215 -0.1398 0.1663 

Sugar 14.0874 6.4267 4.6500 35.3100 0.0002 0.0225 -0.1921 0.2355 

Soybeans 919.4263 342.4960 418 1,771 0.0002 0.0172 -0.2341 0.2032 

Wheat 497.3759 188.4827 233.5000 1,280 0.0001 0.0203 -0.1081 0.1052 

Oats 242.1419 90.9402 93.7500 557.7500 0.0002 0.0240 -0.2546 0.1543 

Corn 376.6532 164.6276 174.7500 831.2500 0.0001 0.0185 -0.2686 0.1276 

Rice 10.6133 4.1148 3.4300 24.4600 0.0001 0.0176 -0.2445 0.2808 

    Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e os dados da Chicago Mercantile  Exchange. 

 

A trajetória dos preços no período de 03 de março de 2000 a 04 de maio de 2017 pode ser 

visualizada no gráfico 1.  
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Gráfico 1 – Evolução dos preços das commodities de 03 de março de 2000 a 04 de maio 

de 2017 

 

Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e os dados da Chicago  

Mercantile Exchange. 

 

 

Com base nos preços de fechamento diário dos ativos no período, subtraindo o preço final 

do dia pelo preço do dia anterior obtiveram-se os retornos diários dos ativos.  O gráfico 2 resume a 

frequência dos retornos obtidos nesse mesmo período. 
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Gráfico 2 – Frequência dos retornos das commodities de 03 de março de 2000 a 

04 de maio de 2017 

 

Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e os  dados da Chicago  

Mercantile Exchange. 
 

 

Estimando o VAR dos retornos de cada ativo utilizando o critério de Akaike para seleção 

de defasagens, e subtraindo o retorno estimado do ativo pelo retorno real, foi encontrada a 

variância dos resíduos que identifica a volatilidade dos choques. Com esses resíduos é montada a 

matriz de variância-covariância necessária para formular os índices de spillover de Diebold e 

Yilmaz (2012), conforme a tabela 2.  

O índice de spillover varia de 0 a 100 e verificou-se nesse mercado uma conectividade 

total de 25.25. O “To” denota o quanto um ativo transborda para o mercado ou para outro ativo, 

por exemplo, a volatilidade do petróleo transfere em 1.77 para os demais ativos do mercado. 

Enquanto o “From” indica o quanto a volatilidade de um determinado ativo é influenciada pela 

volatilidade total dos demais componentes do mercado ou de outro ativo, nesse caso, a 

volatilidade dos demais ativos do mercado transborda volatilidade para o petróleo em 1.96.  
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Tabela 2 – Índices de spillover e conectividade das commodities 

 Nat. Gas Oil Cotton Coffee Sugar Soybeans Wheat Oats Corn Rice From 

Nat. 

Gas 
92.10 4,93 0.06 0.18 0.13 0.85 0.43 0.36 0.81 0.10 0.79 

Oil 4.18 80.42 1.94 1.25 1.42 3.70 2.57 1.09 3.07 0.36 1.96 

Cotton 0.04 2.04 85.62 1.24 0.88 3.03 2.65 1.03 2.75 0.72 1.44 

Coffee 0.13 1.34 1.28 86.90 3.17 1.50 2.07 1.51 1.71 0.39 1.31 

Sugar 0.14 1.52 0.92 3.27 87.24 2.07 1.84 0.60 1.90 0.49 1.28 

Soy 0.53 2.74 2.12 0.94 1.33 58.31 8.40 6.35 16.56 2.72 4.17 

Wheat 0.28 1.86 1.77 1.27 1.17 7.98 55.56 7.09 20.82 2.19 4.44 

Oats 0.27 0.93 0.79 1.22 0.47 7.20 8.43 66.85 11.93 1.92 3.31 

Corn 0.45 1.93 1.62 0.92 1.02 14.20 18.78 8.90 50.10 2.08 4.99 

Rice 0.08 0.40 0.78 0.47 0.63 4.01 3.29 2.43 3.51 84.40 1.56 

To 0.61 1.77 1.13 1.08 1.02 4.45 4.85 2.94 6.31 1.10 25.25 

    Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e os dados da Chicago Mercantile Exchange. 

 

O gráfico abaixo ilustra a conectividade total das commodities em questão no período 

avaliado: 

 

 

Gráfico 3 – Conectividade total das commodities (cotações diárias de fechamento em 

2000-2018) 

 

     Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e os dados da Chicago Mercantile Exchange. 

 

O gráfico 4 ilustra o quanto cada commodity transmite de volatilidade para as demais no 

período analisado: 

 

 

 



11 
 

Gráfico 4 – Os spillovers das commodities (cotações diárias de fechamento em 2000-

2018) 

 

  Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e os dados da Chicago Mercantile Exchange. 

 

 

Da mesma forma, os gráfico 5 exibe o quanto de volatilidade cada commodity recebeu das 

demais no período considerado: 
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Gráfico 5 – Volatilidade recebida das commodities (cotações diárias de fechamento em 

2000-2018)  

 

  Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e os dados da Chicago Mercantile Exchange. 

 

3.2.  Análise das estatísticas da rede 

A tabela 3 apresenta as medidas estatísticas da rede elaborada com os dados da tabela 2 

(que, por sua vez, foram distribuídos graficamente pelo algoritmo de Force Atlas 2).  

Inicialmente, cabe mencionar que a rede elaborada é um dígrafo n-partido completo
10

. Os 

graus dos vértices são idênticos e iguais a 18, isto é, cada um dos 10 vértices recebe 9 arestas 

direcionadas e envia outras 9 para os demais 9 vértices.  Os graus de entrada e de saída 

ponderados, que expressam o “peso” das arestas recebidas e enviadas por cada vértice, são 

somados e geram a medida de grau ponderado. Em ordem decrescente, os mais representativos 

                                                           
10

 Este parágrafo é melhor compreendido com uma consulta ao livro clássico de Flament (1963 ).  
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são: o milho, o trigo, a soja, a aveia e, um tanto mais distante, o petróleo e o arroz. Os outros 

ativos possuem graus ponderados em torno de 22 a 26, aproximadamente.   

 

Tabela 3 – Medidas estatísticas da rede de transmissão de volatilidade 

Legenda Grau 

Grau de 

entrada 

ponderado 

Grau de 

saída 

ponderado 

Grau 

ponderado 

Classe de 

modularidade 
PageRanks 

Gas 18 6.1 7.85 13.95 0 0.0353661 

Oil 18 17.69 19.58 37.27 0 0.0764891 

Cotton 18 11.28 14.38 25.66 0 0.0528002 

Coffee 18 10.76 13.1 23.86 0 0.0503736 

Sugar 18 10.22 12.75 22.97 0 0.0488879 

Soybean 18 44.54 41.69 86.23 1 0.1656532 

Wheat 18 48.46 44.43 92.89 1 0.1800419 

Oats 18 29.36 33.16 62.52 1 0.1164902 

Corn 18 63.06 49.9 112.96 1 0.2218768 

Rice 18 10.97 15.6 26.57 1 0.0520208 

Fonte: elaboração dos autores utilizando o R e dados da Chicago Mercantile 

Exchange. 

 

Em relação à modularidade Q (classe de modularidade), os ativos assinalados com o valor 

1 fazem parte de um agrupamento (cluster ou comunidade)
11

. Nota-se que são praticamente os 

mesmos ativos com maiores graus ponderados, com a exceção somente do arroz. Chamaremos 

este cluster de agrupamento principal da rede. E analisaremos os fatores pelos quais eles são 

próximos na subseção seguinte. Os outros ativos, numerados com o valor zero, não constituem 

agrupamento(s) secundário(s), ainda que, como veremos na descrição da rede, na próxima 

subseção, existam ainda dois ciclos que merecem análise (café-açúcar e petróleo-gás). Os 

algoritmos de PageRank confirmam os valores altos deste agrupamento principal, mantendo a 

mesma ordem decrescente dos graus ponderados que mencionamos. 

 

3.3.  Análise da distribuição-layout de Force Atlas2 

Os dados da tabela 2 geraram a rede do gráfico 6. Pelo fato de que as transmissões de 

volatilidade ocorrem de cada ativo para todos demais, as são direcionadas. Elas foram “pesadas” 

(ou ponderadas) com os dados dos índices de spillovers. Utilizou-se uma distribuição de Force 

Atlas 2, a qual consideramos a mais adequada para descrever graficamente a distribuição espacial 

dos spillovers das commodities.  

Pode-se observar que os resultados estão concentrados em um agrupamento principal 

(cluster ou comunidade) e em dois ciclos cuja transmissão mútua da volatilidade merece atenção. 

No agrupamento mais denso e com arestas mais “pesadas” estão presentes as transmissões mais 

significativas entre os ativos de milho, trigo, soja, aveia e arroz.  

Nos outros dois ciclos, que possuem arestas mais tênues que as do agrupamento principal, 

há os ativos de gás-petróleo e café-açúcar.  

O outro ativo que sobra é o algodão. Ele não chega a ser um outlier, uma vez que também 

transmite e recebe volatilidade considerável do referido agrupamento (sobretudo do arroz, cujas 

arestas se mostram um pouco mais grossas).    

 

 

                                                           
11

 Conforme Newman e Girvan (2004) e Newman (2006).  
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Percebe-se que os ativos que possuem arestas mais valoradas (as de maior peso) são 

justamente os do agrupamento principal e os dos dois ciclos. Isso ocorre, em parte, por causa de: 

(i) vínculos existentes na cadeia produtiva deles; (ii)  questões relativas às elasticidades cruzadas 

da demanda (bens complementares, bens substitutos etc.); (iii) ao preço dos bens substitutos e 

complementares na produção; (iv)  as características intrínsecas do cultivo de cada ativo; (v) ao 

fato de eles serem bens importantes e substitutos no mercado de insumos para várias outras 

cadeias produtivas; (v) terem sido alvo de especulação no período pós Grande Recessão e de 

aumento vertiginoso da demanda decorrente do forte crescimento econômico chinês e indiano, 

além de outros fatores que serão mencionados na próxima subseção.  

Primeiramente, em relação aos vínculos, o ciclo de petróleo-gás refere-se a duas cadeias 

produtivas similares, interdependentes e muitas vezes com produções verticalizadas (como no 

caso da Petrobras, da russa Gazprom, da Petróleos Mexicanos – Pemex etc.). No caso do ciclo de 

café-açúcar, ambos são bens complementares.     

No tocante às elasticidades cruzadas, os ativos do agrupamento principal apresentam 

características já descritas em alguns estudos, como o de Wright (2012), que aponta o milho e a 

soja como bens substitutos na produção; Lessley, Johnson e Hanson (1991), que chegam à mesma 

conclusão para o milho e a aveia e Bekkerman (2014), que afirma o mesmo para o trigo e a aveia.  

Quanto aos bens substitutos e complementares na produção, os ativos do agrupamento 

principal são complementares como insumos na elaboração de vários tipos de rações animais (à 

base de farelos de soja, trigo, aveia e milho). Estas rações são utilizadas em várias cadeias 

produtivas agropecuárias, tais como: suinocultura, bovinocultura, cinofilia, equinocultura, 

avicultura, ovinocultura, caprinocultura, pecuária leiteira etc. O arroz e o algodão também 

fornecem farelos para rações, mas não fazem parte deste agrupamento principal porque não são 

substitutos na produção em relação aos grãos que os compõem. Ainda em relação ao agrupamento 

principal, além de serem substitutas, pode existir complementaridade entre algumas das 

commodities
12

. No Brasil, o caso do milho e da soja foi estudado por Caldarelli e Bacchi, que 

mostraram uma forte interação entre os mercados de milho e de soja, evidenciando uma relação de 

complementaridade na oferta e de serem substitutos na demanda. Estes autores afirmaram:  

 

“No que diz respeito às relações entre os mercados de soja e milho (complementaridade ou 

substitutibilidade), os resultados das funções de respostas a impulso demonstram que elas 

dependem do nível de mercado considerado. No caso de um choque no consumo aparente 

de milho ou no preço desse grão no segmento atacadista, prevalecem os efeitos de 

complementaridade. Assim, um aumento no consumo aparente de milho leva a um 

acréscimo no preço do milho e da soja e um aumento do preço do milho no atacado reduz o 

consumo do cereal, diminuindo também o consumo e o preço da soja. De outro lado, 

choques em variáveis relacionadas ao segmento produtor – preço de milho ou preço de soja 

– indicam substitutibilidade entre a leguminosa e o cereal. Por exemplo: um aumento do 

preço do milho leva a um aumento da oferta desse grão, reduzindo a oferta de soja e 

elevando o preço desta leguminosa.” (Caldarelli e Bacchi, 2012). 

  

 

 

 

 

 

                                                           
12

 A análise desta relação em mercados internacionais de commodities fica para pesquisas futuras. 
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Gráfico 6 – Distribuição de Force Atlas 2 para a transmissão de volatilidade 

 

   Fonte: elaboração dos autores utilizando o Gephi e os índices estimados da tabela 2. 

 

No que tange às características intrínsecas do cultivo de cada ativo, os ativos do 

agrupamento principal requerem condições climáticas que apresentam mais semelhanças do que 

diferenças (tabela 4)
13

.  

Alguns dos ativos mencionados foram alvos de muita especulação no período pós Grande 

Recessão. Os retornos de ativos de renda fixa e variável caíram muito e muitos recursos 

transferidos destes ativos para os derivativos de commodities (contratos de opções e futuros, 

principalmente). O modelo de Knittel e Pyndick (2016) ajuda a explicar esse fenômeno para o 

mercado de petróleo.   

 

                                                           
13

 O quadro é indicativo das espécies mais utilizadas de cada ativo. É uma síntese geral, que ignora as particularidades 

do cultivo de cada produto e das espécies de cada um deles.  
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Tabela 4 – Fatores que influem no cultivo das commodities analisadas 

Commodities 

 

Radiação solar Geada ou neve Chuvas e 

irrigação 

Temperaturas 

médias 

Umidade do 

solo 

 

Trigo 

Evitar excesso de 

sol no início do 

plantio 

Geadas só no início 

do plantio 

40 a 140 mm 

por ano, a 

depender da 

fase de 

produção 

Menor do que 

27° 

Menor do 

que 75% 

 

Milho 

Essencial, pois o 

milho precisa de 

luminosidade para 

maturar o grão. 

Sensível às baixas 

temperaturas e 

geadas. 

250 mm até 

5.000 mm por 

ano.  

12,8°C à noite 

e acima de 

19,5°C 

durante o dia. 

Média. Não 

podem ser 

solos muito 

úmidos ou 

encharcados. 

 

Soja 

A soja necessita 

de radiação solar 

para o ciclo de 

maturação e para 

a colheita. 

No início do cultivo 

ou na maturação, as 

geadas leves podem 

não prejudicar e até 

ajudar no controle de 

fungos. Mas geadas 

fortes podem ser 

prejudiciais 

De 700 mm a 

1.200 mm por 

ano (bem 

distribuídos).  

Entre 25°C e 

35°C.  

Média. Não 

pode 

ultrapassar 

30%.  

Aveia É uma planta de 

dias longos. 

Precisa de sol, 

mas não tolera 

temperaturas 

acima de 32°C.  

Alguns tipos 

resistem à geada. 

Mas outros não são 

resistentes. 

Precisa de muita 

umidade e 

chuvas. 

Requer baixas 

temperaturas. 

Entre 13°C e 

23°C.  

Não tolera 

solos muito 

úmidos. 

Prefere solos 

bem 

drenados. 

 

Arroz 

Sim. O plantio 

carece de luz 

solar. 

Prejudicam no 

emborrachamento e 

floração 

Muito 

desejáveis.  

Entre 25°C e 

32°C.  

Planta 

hidrófila. 

Necessita de 

solos muito 

úmidos ou 

encharcados. 

 

Algodão 

Mais de 200 dias 

de sol por ano 

Precisa de 180 a 200 

dias seguidos sem 

geadas ou neve 

Precisa de 

irrigação e 

chuvas 

regulares. 

Acima de 

20°C. 

Não suporta 

solos muito 

úmidos. 

 Fontes: Elaboração dos autores a partir do conteúdo do sítio da Embrapa  

 

Cabe transcrever a visão de Czech (2012), que estudou o papel dos especuladores para 

explicar os movimentos dos preços de commodities agrícolas, que atingiram picos em 2007-2008 

e 2010-2011: 

 

“A maior parte da literatura acadêmica não apoia a ideia de que os especuladores dirigem 

os preços das commodities para além dos níveis dos seus fundamentos. Há, no entanto, 

alguns pesquisadores que acham evidências empíricas que sustentam a ideia de que a 

atividade dos especuladores afeta os preços das commodities. Este artigo conclui que a 

atividade dos especuladores podem  temporariamente sobrevalorizar ou depreciar os 

valores das commodities. Assume-se, no entanto, que os fundamentos e os fatores 

financeiros  influenciam os preços das commodities. No entanto, é difícil indicar em que 

medida cada fator afeta separadamente os preços.” (Czech, 2012).  
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Como sugere Czech em relação aos fundamentos, os preços dos ativos também tiveram 

forte alta após o aumento significativo da demanda, como reflexo do forte crescimento econômico 

da China e da Índia. Estes países são muito populosos e parcelas expressivas de seus povos 

passaram a ter acesso maior ao consumo de proteínas, açúcar e cereais.  

Finalmente, o estudo da FGV Projetos
14

 também corrobora estes pontos de vista e toca em 

outro ponto importante que é a complementaridade na produção de biocombustíveis (no caso do 

milho e da soja), do etanol (cana-de-açúcar), e da biomassa (casca e palha de arroz)
15

.  Para a 

FGV, a referida alta das commodities decorreu dos seguintes fatos: 

 

i. Crescimento da demanda por alimentos e mudança da sua estrutura de consumo - mais 

proteína e menos carboidratos –, graças ao crescimento da renda da população e à 

urbanização dos países menos desenvolvidos;  

ii. Utilização de cereais e outros produtos agrícolas na fabricação de combustíveis; 

iii.  Operações nos mercados financeiros;  

iv. Quebras de safra provocadas pelo clima;  

v. Baixo nível de estoques de cereais, resultado de mudanças de políticas públicas ou de 

quebras de safra;  

vi. Custos crescentes de combustíveis e fertilizantes;  

vii. Desvalorização do dólar a partir de 2022; e  

viii. Medidas protecionistas adotadas por diversos governos após o início da alta dos preços. 

Entre elas, a proibição de exportação de alimentos e a desvalorização cambial em relação 

ao dólar, moeda em que são comercializadas as commodities. Ao reduzirem as 

exportações, as medidas teriam contribuído para a elevação dos preços dos alimentos nos 

mercados de outros países. 
 
 

4. Conclusões 

O cálculo das estatísticas do algoritmo de grafos Force Atlas 2 foi realizado com base nas 

estimativas dos índices de spillover feitas com base em Diebold e Yilmaz (2009 e 2012). A rede 

gerada classifica-se como um dígrafo n-partido completo. Trata-se de um dígrafo (grafo 

direcionado) porque as transmissões de volatilidade ocorrem de cada ativo para todos demais, de 

forma direcionada e com “pesos” nas arestas (arestas ponderadas ou valoradas). Esses pesos 

correspondem aos índices de spillover. A distribuição de Force Atlas 2 foi considerada como a 

mais adequada para descrever graficamente a distribuição espacial dos spillovers das 

commodities. As outras distribuições de layout estimadas estão no anexo 1 deste trabalho e podem 

ser úteis para confirmar, sob diferentes perspectivas visuais, as conclusões do artigo.  

A primeira conclusão, extraída da análise das estatísticas da rede (ao nível dos vértices e da 

rede, em sentido amplo) e também da observação dos layouts de Force Atlas 2 e dos outros que 

constam no anexo 1 é: uma concentração em um agrupamento principal e a existência de dois 

ciclos.  O agrupamento principal é mais denso e possui arestas mais grossas ou pesadas, refletindo 

as transmissões mais relevantes de volatilidade entre o milho, o trigo, a soja, a aveia e o arroz.  

Nos dois ciclos, com arestas mais finas do que as do agrupamento principal, estão os binômios de 

gás-petróleo e café-açúcar.  O algodão é o único ativo que não pertence a ambos os ciclos e ao 

agrupamento principal. Mas, ainda assim, as estatísticas mostram que ele transmite e recebe 

volatilidade do referido agrupamento (sobretudo do arroz, cujas arestas se mostram um pouco 

mais grossas).    

                                                           
14

 http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6947/326.pdf?sequence=1  
15

 Ver o trabalho de Cortez, Lora e Gomez (2008), disponível no link: 

 https://www.nipe.unicamp.br/docs/publicacoes/inte-biomassa-energia070814.pdf  

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/6947/326.pdf?sequence=1
https://www.nipe.unicamp.br/docs/publicacoes/inte-biomassa-energia070814.pdf
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Cabe analisar o porquê de os ativos (ou vértices) que possuem arestas de maior peso serem 

os do agrupamento principal e os dos dois ciclos. 

 A explicação recai em várias hipóteses, cuja análise detalhada foge do escopo deste 

trabalho. Porém, tais hipóteses podem servir para pesquisas futuras. Essas hipóteses, levantadas a 

partir de pesquisa da literatura sobre commodities são: (i) vínculos existentes na cadeia produtiva 

de algumas das commodities; (ii)  questões relativas às suas elasticidades cruzadas da demanda 

(bens complementares, bens substitutos etc.); (iii) preço das commodities que são bens substitutos 

e complementares na produção; (iv)  características intrínsecas do cultivo de cada commoditie 

agrícola (excluem-se aqui o gás e o petróleo, obviamente; (v) o fato de algumas commodities 

agropecuárias serem bens importantes e substitutos no mercado de insumos para várias outras 

cadeias produtivas; (v) as commodities foram objeto de especulação no período pós Grande 

Recessão e de aumento vertiginoso da demanda decorrente do forte crescimento econômico chinês 

e indiano.  
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