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Resumo 
 
O trabalho visou determinar a perda máxima de investimento aceitável para um produtor de 
camarão cinza do calibre 100/120/kg. Para isso, o estudo apresentou como método os 
modelos autorregressivos com médias móveis (ARMA/ARIMA) e o modelo autorregressivo 
de heteroscedasticidade condicional (GARCH), utilizando preços semanais oriundas de 17 
empresas do ramo da carcinicultura. Os resultados desta pesquisa apontaram que a um nível 
de significância estatística de 1%, o produtor de camarão admite uma perda da ordem de $ 
3,77 e a 5%, uma perda de $ 2,87. Em geral, estes dados revelam que a cada 100g de camarão 
comercializado, o produtor de camarão pode perder em seu investimento até $ 2,87. Esta 
informação servirá de parâmetro para a formação de preços das commodities comercializadas 
e também para controle de redução de custos, uma vez que todo investimento requer uma 
remuneração sobre o capital investido. Num futuro próximo, esta informação também poderá 
contribuir para a formação de políticas de hedge, ou cadeia de produtores que se unem e 
assumem o risco do investimento, diminuindo assim o impacto do mesmo sobre um ou 
poucos produtores apenas. Espera-se que este trabalho sirva de suporte informacional para 
posteriores estudos sobre volatilidade de preços e estudo de perdas máximas aceitáveis nesta e 
até mesmo em outras commodities.  
 

Palavras-chave: Carcinicultura. Previsão. Risco. VaR. 
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1. Introdução 

 

A carcinicultura brasileira destacou-se pela rápida expansão da produção e inserção no 

comércio internacional, com recorde de exportação em 2004, de quase trinta mil toneladas, 

correspondente a 116 milhões de dólares. Apesar da redução da taxa de crescimento das 

exportações, os volumes e valores seguiram a mesma ordem nos dois anos seguintes. 

De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Camarão – ABCC (2002), o 

rápido crescimento mundial do cultivo do camarão marinho nas últimas duas décadas, 

notadamente nos países costeiros tropicais emergentes da Ásia e das Américas, teve como 

sustentação a crescente demanda do produto no mercado internacional, o atrativo nível de 

rentabilidade do agronegócio e a sua capacidade de gerar renda, emprego e divisas para o 

desenvolvimento dos países produtores. 

Além da geração de divisas, a atividade é importante criadora de emprego e renda. 

Segundo Costa e Sampaio (2004), a cadeia produtiva do camarão cultivado no Brasil, 

constituída por laboratórios de pós-larvas, fazendas de engorda e centros de processamento, 

gera 1,89 empregos diretos e 1,86 empregos indiretos por hectare de viveiro em produção, 

totalizando 3,75 empregos por hectare e superando a geração de empregos de atividades 

tradicionais na região, como a fruticultura irrigada. 

Nesta perspectiva de crescimento e da importância de geração de emprego e renda, o 

estudo de riscos de preços do camarão permite que as empresas carcinicultoras mensurem seu 

nível de competitividade em relação à concorrência. A aplicação de métodos estatísticos e, 

principalmente, os modelos econométricos de séries temporais na modelagem e previsão de 

riscos corroboram para a determinação e formulação de estratégias de comercialização desse 

pescado. 

Diante da necessidade de se conhecer o futuro e minimizar perdas ou prejuízos, os 

criadores de camarão precisam se munir de ferramentas eficazes para gerenciamento de risco 

sobre o investimento e comercialização da commodity, deste modo, o presente artigo irá 

investigar qual o Value-at-Risk, a um nível de significância estatística de 5%, para o mercado 

físico de camarão no Brasil. 

O presente estudo adiciona à literatura corrente ao analisar a estrutura temporal do 

preço em mercado deste ativo, ainda inexplorada em obras já publicadas. 
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2. Aporte Teórico 

2.1 Value-at-Risk (VaR) 

 

A metodologia do Valor em Risco na literatura financeira é bem aceita e difundida 

para a mensuração ou determinação de risco no mercado, podendo ser considerada como parte 

da evolução da gestão de risco. Foi introduzida em Outubro de 1994 quando J.P. Morgan 

lançou o Riskmetrics™. 

Inicialmente esta metodologia foi empregada para seguradoras, bancos comerciais, 

fundos de investimento, empresas não-financeiras e agências reguladoras, e sua utilização 

transpassava do risco de mercado ao risco de crédito. Para Jorion (2007), Hull (2006) e 

Crouhy, Galai e Mark (2004), o Value-at-Risk, é a principal medida de mensuração de risco 

de mercado. 

O VaR, para Jorion (1999), é um método de mensuração de risco que utiliza técnicas 

estatísticas padrões. Ele apresenta uma predição da perda potencial de um portfólio, com 

determinado nível de confiança, com base em um período específico de tempo devido a 

movimentos de preços adversos dos ativos.  

De maneira mais simples, pode ser compreendido como uma medida da pior perda, em 

termos de investimento, prevista (esperada) para um empresa durante um determinado tempo 

sob circunstâncias “normais” de mercado a um nível específico de confiança.  

A perda potencial no valor de mercado de uma carteira também pode ser mensurada 

via VaR, com o incremento da volatilidade e correlação estimadas. A correlação mencionada 

é a correlação que existe entre os preços de mercado por meio de instrumentos diferentes na 

carteira, por exemplo, de um banco. Geralmente, o intervalo de confiança para o cálculo desta 

metodologia oscila entre 95% e 99%, pois neste interim é possível mensurar as perdas 

possíveis de uma posição ou de uma carteira em circunstâncias “normais”. 

Esta técnica também pode ser aplicada a ativos isolados, carteiras ou instituições, 

dentre as suas variadas utilizações, destacam-se: 

• Comparação do risco em diferentes carteiras ou instituições. 

• Identificação de alterações no nível de risco no tempo. 

• Cálculo do capital próprio exigido para uma instituição financeira. 

• Estimação da pior perda sobre investimentos em carteira ou portfólio possível. 

Jorion (1999), definiu o VaR em uma posição comprada em um ativo S num horizonte 

de tempo j, com probabilidade p, sendo 0<p<1: 
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                                                                                 (1) 

onde Pj representa o ganho ou a perda da posição P, dada por Pj = Pt+j – Pt; Fj(.) é a função 

de distribuição acumulada da variável aleatória Pj.  

Para Morettin (2004) estima-se este quantil a partir da distribuição empírica dos 

retornos. O VaR calculado em (1) tem valor negativo, pois quem tem uma posição comprada 

sofre perda se Pj <0.  

A quantia em unidades monetárias no cálculo do VaR pode ser obtida pela 

multiplicação do valor da posição financeira com o VaR do retorno. O VaR poderá ser 

simplificado, se for possível assumir uma distribuição normal dos retornos contínuos ( ), ou 

log-retornos, dos ativos que compõem a carteira. Baseando-se nas estimativas dos parâmetros 

da distribuição, como o desvio-padrão dos retornos, pode-se determinar a perda esperada da 

carteira da seguinte maneira: 

                                                                   (2) 

 onde:  é valor de retorno crítico para o cálculo do VaR para o horizonte temporal j. De 

acordo ainda com os autores, deve-se tomar cuidado na conversão do log-retorno do VaR em 

uma variação percentual discreta i, do seguinte modo: 

                                                                                                                  (3) 

 O Value-at-Risk absoluto sugerido pelo Riskmetrics™, mencionado por Longerstaey e 

More (1995), assume que a distribuição condicional dos retornos é normal com média zero e 

variância igual a um ou constante: 

 , sendo                          (4) 

 Para a execução do cálculo do VaR é necessária uma estimativa da volatilidade dos 

log-retornos do ativo para um horizonte de análise.  

 Por fim, a gestão de modelos VaR possibilita maior eficiência na alocação de capital e 

recursos, em comparação  à predeterminação de percentuais aplicados sobre os ativos das 

instituições. Hendricks e Hirtle (1997), enfatizam as vantagens de se utilizar modelos internos 

para o cálculo de exigência de capital, com destaque para a característica dinâmica do VaR, 

que permite rápida adaptação às alterações nos padrões de volatilidade. 

 Atualmente sabe-se que existem diversas metodologias para o cálculo do VaR e 

segundo Jorion (2007), elas podem ser divididas em dois grandes grupos: 
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a) Metodologias de avaliação local: o risco é medido através de derivadas parciais, 

que identificam alterações no valor da carteira. O principal exemplo destas metodologias é o 

VaR delta normal. 

b) Metodologias de avaliação plena: o risco é medido com o auxílio de cenários, nos 

quais o valor da carteira é recalculado após choques nos fatores de risco.  Os principais 

métodos são o VaR por simulação histórica e o VaR por simulação de Monte Carlo. 

A abordagem inicial do Método HVC é creditada a Bollerslev (1992), e vem sendo 

desenvolvida desde o início dos anos 1980, com inúmeras aplicações para séries financeiras e 

uma grande quantidade de extensões.  

O método HVC é utilizado em todos os momentos em que a hipótese de normalidade 

não condicional não é validade. Para solucionar tal questionamento, pode-se modelar a 

distribuição condicional dos retornos. 

Para a formalização do cálculo do VaR, o que geralmente se faz é uma estimação do 

modelo adequado da categoria ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) para 

prever a volatilidade condicional .  Logo após, desenvolve-se o intervalo de confiança 

com base na distribuição condicional dos retornos.  

Porém, este modelo, necessita de hipóteses, tanto sobre a distribuição condicional dos 

retornos, geralmente assumida como normal, como sobre a especificação dinâmica seguida 

pela variância. 

O sucesso dessa classe de modelos se deve, em grande parte, ao fato de tratar 

diretamente duas das principais características recorrentemente observadas em dados 

financeiros: caudas pesadas e dependência temporal.  

 

2.2. Séries de Tempo: modelos ARIMA/GARCH 

 

De acordo com Easton e McColl (1997), uma série temporal é uma sequência de 

observações que são ordenadas no tempo ou no espaço. Mesmo parecendo muito simples a 

definição destes autores, o conceito abrange e transmite o essencial para entendimento do 

assunto. Partindo do princípio que o universo não é estacionário, muitas variáveis alteram os 

seus valores através do tempo. Essa variação é transmitida através de uma série temporal onde 

graficamente a conhecemos pela interpolação dos eixos das abscissas, que representam o 

tempo, e das ordenadas, que por sua vez, representam a variação do que se representa. 
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Anderson e Hendry (1971), relataram que a natureza de uma série temporal e a 

estrutura de seu mecanismo gerador estão relacionadas com o intervalo de ocorrência das 

observações no tempo. Caso o levantamento das observações da série possa ser feito a 

qualquer momento do tempo, a série temporal é dita contínua, sendo denotada por X(t) 

(GRANGER, 1977). Entretanto, de acordo com Granger (1977) e Nelson (1973), na maioria 

das séries, as observações são tomadas em intervalos de tempo discretos e equidistantes. 

A série temporal discreta pode ser representada por XT = {x1, x2, x3, xT,...} sendo que 

cada observação discreta XT está associada a um instante de tempo distinto, existindo uma 

relação de dependência serial entre essas observações.  

Uma apresentação didática dos modelos GARCH e de outros modelos mais simples, 

para tratamento da variância condicional, é apresentada por Engle (2001). Andersen et al. 

(2003) examinou aprimoramentos existentes para essa classe de modelos, considerando 

generalizações multivariadas, métodos alternativos de estimação e outros casos de interesse. 

A combinação dos modelos ARIMA e GARCH é uma dessas possibilidades que dá acesso a 

um amplo espectro de modelos para representação do comportamento de séries de preços. 

Este estudo irá investigar as propriedades estatísticas da série de preços de camarão 

cinza. A série utilizada corresponde a preços semanais de camarão do calibre 100/120/g 

cotados em dólar, negociados para exportação. Alguns autores, como Taylor (1986) sugerem 

a possibilidade de ocorrência de autocorrelação da volatilidade e heteroscedasticidade da 

maioria das séries financeiras. Deste modo, é necessário realizar testes estatísticos para 

examinar a ocorrência de heteroscedasticidade condicional e modelar os termos aleatórios 

com uma estrutura da família ARCH/GARCH. 

 

3. Metodologia 

 

A amostra da presente pesquisa são 17 empresas do ramo da carcinicultura, associadas 

à ABCC (Associação Brasileira de Criadores de Camarão) localizadas nas regiões: Norte, 

Nordeste e Sudeste.  

Para o presente trabalho foram utilizadas séries de preços de camarão tipo Litopenaeus 

Vannamei (calibre 100/120/kg - que significa que uma embalagem de 1kg de camarões nesta 

classificação contém 100 a 120 peças de camarões inteiros) por configurarem como os ativos 

mais líquidos do ponto de vista das exportações do pescado. Os dados correspondem à média 
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de preços (Free On Board) cotados para a exportação, no Brasil. A série compreende os 

preços médios semanais de janeiro de 2004 a janeiro de 2008.  

 

3.1. Modelo ARIMA (p,d,q)  

 

Os modelos ARIMA ou Box-Jenkins são excelentes modelos de previsão de curto 

prazo (Granger e Newbold, 1977). 

Esses modelos são capazes de descrever os processos de geração de uma variedade 

de séries temporais para os previsores (que correspondem aos filtros) sem precisar levar em 

consideração as relações econômicas, por exemplo, que geraram as séries. 

Dentre os mais diversos de modelos de séries de tempo, os modelos ARIMA, são em 

sua parte, aplicados em casos específicos de séries não estacionárias ou estacionarizadas 

decompostas em três filtros: auto-regressão, diferenciação e média móvel.  

Tomando o exemplo de Morettin (2006), e considerando que  é uma série 

estacionária, podemos representar  através de um modelo ARMA(p,q), ou seja, 

                                                                                                                  (5) 

Se  for uma diferença de então  será uma integral de , donde pode-se 

afirmar que  segue um modelo auto-regressivo, integrado, de médias móveis ou 

popularmente ARIMA, 

                                                                                                               (6) 

de ordem (p,d,q) com  p e q sendo as ordens de  e , simultaneamente. 

Nelson (1973), por sua vez, expressa o modelo ARIMA (p,d,q) por meio de equações 

de diferenças, expressas por: 

                                                                                                           (7) 

Retomando a sequência matemática de Morettin (2006), o modelo expresso em (5), 

onde todas as raízes de  estão fora do circulo unitário poderá ser reescrito por: 

                                                                                                                 (8) 

onde  é um operador auto-regressivo não-estacionário, com ordem p+d e com d raízes 

iguais a um (sobre o circulo unitário) e as restantes p fora do circulo unitário, ou seja, 

                                                                                         (9) 



Evidências na projeção do Value-at-Risk em preços de camarão no Brasil via modelagem ARIMA 
 com erros GARCH. 

Felipe, I.J. dos S; Mól, A.L.R; Almeida, V. de S. e. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 3 – Jul/Set - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

56

Deste modo, o modelo ARIMA(p,d,q) é uma modalidade especial de um processo 

integrado e no geral, pode-se dizer que  é integrado de ordem d se  for estacionário 

com , então se d=0,  é estacionário. 

Morettin (2006), recomenda não apenas se tome diferenças para se alcançar a 

estacionaridade, no caso de séries financeiras, mas sim, que se considere transformações não-

lineares da série antes de se tomar as diferenças. 

A primeira fase para o manuseio dos modelos ARIMA é a identificação do modelo. 

Nesse momento, tenta-se descobrir qual dentre os modelos de Box-Jenkins descreve o 

comportamento da série. Geralmente a identificação de modelo a ser estimado ocorre pelo 

comportamento das funções de autocorrelações (AFC) e das funções de autocorrelações 

parciais (PACF). Morretin (2006, p.151), detalha o passo-a-passo para a identificação e 

divide-a em três partes: 

(a) verificar se existe necessidade de uma transformação na série original, com o 

objetivo de estabilizar sua variância. Tal identificação pode ser realizada utilizando o auxilio 

de gráficos. 

(b) tomar diferenças da série, obtida no item (a), tantas vezes quantas necessárias para se 

obter uma série estacionária, de modo que o processo  seja reduzido a uma ARMA(p,q). 

O número de diferenças, d, necessárias para que o processo se torne estacionário, é alcançado 

quando a fac amostral de  decresce rapidamente para zero. Neste estágio a 

utilização de um teste para verificar a existência de raízes unitárias no polinômio auto-

regressivo, pode ser de grande utilidade.  

(c) Identificar o processo ARMA(p,q) resultante, através da análise das autocorrelações 

parciais estimadas, cujos comportamentos devem imitar os comportamentos das respectivas 

quantidades teóricas.  

Além dessas etapas, existem também os procedimentos de identificação que reduzem 

funções penalizadoras particulares, os quais são utilizados como suporte a identificação e, 

além disto, servem para romper os obstáculos à utilização da metodologia ARIMA. Dentre os 

mais utilizados destacam-se: 

a) AIC (Akaike Information Criterion) - Para Akaike (1973, 1974), melhor escolha é 

aquela pautada em modelos cujas ordens de k e l minimizam o critério, de tal forma que: 

AIC (k,d,l) =                                                 (10) 

sendo  o estimador de máxima verossimilhança de  e  .  
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Já para Hurvich e Tsai (1989), uma forma mais parcimoniosa de correção para o AIC 

é dada por: AI (k) = AIC (k) + , k  K, onde através de simulações os autores 

demonstraram que esta ferramenta de correção é útil quando N é pequeno ou K é uma porção 

“moderadamente grande” de N. 

b) BIC (Bayesian Criterion Information) – De acordo com Akaike (1977), Schwarz 

(1978) e Rissanen (1978), o BIC pode ser expresso por: 

BIC = (nº de parâmetros)                                                                       (11) 

Geralmente se utiliza o BIC para modelos do tipo ARMA, e a formulação para esse 

tipo de modelo muda para: 

BIC (k,l) =                                                                                              (12) 

c) HQC (Critério Hannan e Quinn) – Segundo Hannan e Quinn (1980,1982) o HQC 

fornece estimativas das ordens dos modelos que são fortemente consistentes. Este critério 

pode ser expresso por: 

HQC (k,l) =  , c>1                                                                         (13) 

Identificado o modelo, a próxima fase para a manipulação dos modelos ARIMA é a 

estimação dos seus parâmetros dos componentes auto-regressivos, de médias móveis e a 

variância. Morettin (2006), afirma que nessa fase é necessária a utilização de procedimentos 

iterativos de estimação não-linear de mínimos quadrados e as estimativas preliminares 

encontradas na fase de identificação servirão de base inicial para o procedimento de 

estimação. 

Tomando o exemplo de estimação pontual de um modelo ARIMA em Morettin 

(2006), e considerando-se um modelo ARIMA(p,d,q) com parâmetros p+q+1 no vetor 

onde e . Quando d > 0 supõem-se que  = 0. Se 

ocorrer o inverso,  é incluído como mais um parâmetro a ser estimado e deste modo, os 

novos parâmetros serão p+q+2. Se η = , para estimar , um dos meios empregados é a 

máxima verossimilhança. Dadas as s observações , considera-se a função de 

verossimilhança L ,...,  assumida como função de . Os EMV (estimadores da 

máxima verossimilhança) de  serão os valores que maximizam L ou l = log L.  

Para se determinar os EMV e supondo-se que o processo  é normal, ou que, para 

cada t, . Com estas condições os EMV serão aproximadamente EQM 

(estimadores de mínimos quadrados). 
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Tomando d diferenças com o intuito de alcançar a estacionaridade, tem-se n = N-d 

observações , onde . Como o modelo ARMA(p,q) resultante será 

estacionário e invertível, pode-se representa-lo por: 

                                             (14) 

onde: . 

Após a estimação, a próxima fase é o diagnóstico, onde será verificada a adequação 

ou não dos dados. Para o diagnóstico de modelos ARIMA, geralmente utilizam-se os testes de 

autocorrelação residual, de Box-Pierce, da autocorrelação cruzada e do periodograma 

acumulado. 

Para Morettin (2006), se suspeitarmos que um modelo com mais parâmetros é 

necessário, podemos utilizar a técnica do superajustamento. Esta técnica consiste na 

estimação de um modelo com parâmetros extras com exame da significância se estes são 

significativos ou não e sua inclusão diminui significamente a variância residual. A verificação 

por meio do superajustamento pode ser feita através da análise residual e se considerarmos a 

equação (8) temos que: 

 com  , se este modelo for verdadeiro logo os “erros 

verdadeiros”  formarão um ruído branco.  

A última etapa a ser executada na modelagem ARIMA consiste em realizar a 

previsão. Ou seja, testar o potencial de previsão do modelo para os potenciais valores futuros 

para a série em análise. A previsão a ser realizada pode assumir dois aspectos. Em 

determinado momento ela pode ser usada para prever valores futuros, que ainda não existem. 

Este tipo de previsão é chamada de previsão ex-ante. Podendo haver também a realização de 

previsões acerca dos valores já existentes dentro da série analisada. Este tipo de previsão é 

conhecido como previsão ex-post.  

A melhor previsão será aquela que apresentar o menor Erro Quadrado Médio (EQM). 

Contudo, deve-se destacar que o modelo ARIMA só possibilita previsões eficazes para 

períodos de curto prazo e que as fases para a modelagem ARIMA devem ser seguidas 

rigorosamente para sucesso na escolha do modelo e nas previsões futuras realizadas. 
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3.2. Modelagem GARCH para a Volatilidade do Erro  

 

O sucesso dessa classe de processos se deve, em grande parte, ao fato de tratar 

diretamente três das principais características (os chamados fatos estilizados) recorrentemente 

observadas em informações financeiras: assimetria, linearidade, normalidade, estacionaridade, 

volatilidade e curtose. 

Neste contexto, um grupo seleto de processos instrumentais foi desenvolvido por 

Engle (1982), o “Autoregressive Conditional Heteroskedasticity” (ARCH). O modelo aborda 

a variância condicional como uma defasagem distribuída do quadrado dos retornos passados. 

Este tipo de modelagem vem sendo desenvolvendo desde o início dos anos 1980 com 

inúmeras aplicações para séries financeiras em uma grande quantidade de extensões.  

Geralmente existe uma alta persistência na volatilidade das séries em diferenças. Isso 

faz com que a dimensionalidade do processo ARCH seja elevada, implicando a necessidade 

de estimação de um elevado número de parâmetros.  

Para Bollerslev (1986), o processo GARCH constitui uma tentativa de expressar, de 

forma mais parcimoniosa, a dependência temporal da variância condicional. Neste sentido, o 

modelo é descrito por: 

                                                                                                                (15) 

                                          (16) 

 

onde:  é o conjunto de informações disponíveis no instante t-1, a média de  é dada por 

,  é um vetor de variáveis explicativas (endógenas defasadas e exógenas),  representa 

um vetor de parâmetros não conhecidos,  é a variância prevista até o instante t-1 e as 

restrições para o modelo são dadas por: q>0, p≥0, (i=1,...,q) e  

(i=1,...,p). Por último, para que o modelo seja bem definido, se faz necessário que 

, seja negativo e as raízes do polinômio , estejam fora do circulo unitário.  

A estimação de processos GARCH(p,q) através da função de verossimilhança de 

Bollerslev (1986) é formalizada por: 

                                                                                    (17) 

Este processo foi apresentado por Bollerslev (1986), numa generalização das 

premissas de Engle (1982), que por sua vez restringia o modelo citado anteriormente com 

p=0, classificando-o assim como ARCH(q).  
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Para Engle (1982), a especificação mais robusta verificada nas aplicações financeiras 

é a do processo GARCH (1,1). Nesse processo, a variância condicional além de depender do 

quadrado dos preços em diferença passados como no modelo ARCH, depende também do 

passado das próprias variâncias condicionais. Incrementa Swaray (2002), afirmando que a 

inclusão de variâncias condicionais defasadas pode capturar a “aprendizagem adaptativa” que 

caracteriza o processo.   

Boa parte das séries financeiras são descritas por processos parametrizados 

GARCH(1,1), GARCH(1,2) ou GARCH(1,2), como afirma Bollerslev et alli (1992), 

demonstrando que uma quantidade bastante parcimoniosa de parâmetros pode descrever o 

comportamento de diferentes séries financeiras.  

Finalmente e de acordo com a literatura financeira sabe-se que a presença de 

aglomerados ou clusters (períodos de uma série em que vários altos ou baixos retornos são 

verificados em um curto espaço de tempo) é a principal evidência de comportamento ARCH.  

 

3.3. Teste da Raiz Unitária 

 

O teste de Dickey-Fuller (ADF) é implementado pela realização da estimação da 

seguinte equação por mínimos quadrados ordinários (MQO): 

                                                                                                                      (18) 

no qual: 

 

 

A hipótese nula é a de que existe uma raiz unitária, ou seja, que p= 1. Entretanto, a 

representação mais comum é dada pela subtração de  em ambos os lados da equação (18). 

Assim: 

   

em que: 

  

 

 ruído branco (white noise) 

com a hipótese nula dada por: 
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Entretanto, não se podem usar os tradicionais testes t e F para avaliar a hipótese de 

existência de raiz unitária. Assim, Dickey & Fuller (1979), por meio de experimentos de 

Monte Carlo, obtiveram os valores críticos que nos permitem testar esta hipótese. Dessa 

forma, o procedimento adequado é comparar a estatística t referente a  sob a hipótese nula 

com os valores críticos tabulados por Dickey e Fuller. A não-rejeição da hipótese nula indica 

a presença de uma raiz unitária, ou seja, a série é integrada de ordem 1 [ I (1)]. 

A especificação mais coesa representada pela equação (18) também é suma 

importância para a realização do teste ADF. A omissão de termos determinísticos como 

constante e tendência leva o poder do teste a zero, causando a não-rejeição de uma hipótese 

nula falsa. Assim, conclui-se pela existência de uma raiz unitária, mesmo quando ela não 

existir. Dessa forma, é necessário testar as especificações com constante e com tendência e 

decidir qual a mais adequada para a realização dos testes de raiz unitária. Então, além da 

demonstração (18), é possível distinguir mais duas especificações: 

com constante:                                                                                      (19) 

com constante e tendência:                                                        (20) 

A decisão sobre qual especificação deve ser utilizada pode ser feita diretamente, por 

meio de testes sobre a significância do termo da tendência e da constante nas equações (19) e 

(20) ou por testes conjuntos de significância dos termos determinísticos e de raiz unitária. No 

primeiro caso, também se usam tabelas construídas por Dickey & Fuller (1981): na equação 

(19), utiliza-se a tabela  para testar se , dado . Em (20), usa-se a tabela  

para saber se  dado  e , para testar se , dado . No caso dos testes 

conjuntos, é necessário construir uma espécie de estatística F, denominada por Dickey & 

Fuller (1981), de  Estas estatísticas são formuladas do mesmo modo que os testes F 

tradicionais: 

                                                                                  (21) 

 em que: 

SQRi = soma dos quadrados dos resíduos 

r = número de restrições 

T = número de observações 

K = número de parâmetros estimados no modelo irrestrito 

Comparando-se o valor calculado em  com o valor apropriado que está em Dickey 

& Fuller (1981), pode-se determinar a validade da restrição ou não. No caso da equação (18), 
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pode-se testar as hipóteses conjuntas  com estatística  com 

estatística  

 

4. Resultados e Discussão 

 

Ao se fazer uma rápida inspeção visual no gráfico 1, percebe-se que a série de preços 

do camarão de calibre 100/120kg deixa evidente uma enorme variabilidade nos preços desta 

commodity percebida tanto nos ciclos quanto nas sazonalidades nos preços.  Fica também 

evidente através deste cenário, o comportamento cíclico ou sazonal dos preços, o que indica 

uma imperfeição na formação temporal, ou seja, uma enorme variabilidade nas informações 

do ativo. Outro ponto a ser destacado neste gráfico é que algumas vezes, a base de preços 

apresenta-se negativa, o que se traduz em uma grande dificuldade para os produtores em 

conseguir a fixação adequada de preços dos seus produtos no mercado, impondo-lhes a 

redução de custos de produção. Numa última análise deste gráfico, percebe-se a necessidade 

da realização do teste da raiz unitária, onde irá se verificar a condição de estacionaridade da 

série. 

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

25 50 75 100 125 150 175 200  

Gráfico 1. Tendência de preços (shrimp) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observando o correlograma no gráfico 2, que se refere a série não diferenciada do 

camarão cinza calibre 100/120kg, pode-se evidenciar fortes sinais de ciclos e conglomerados 

de volatilidades na série de preços. Podemos entender também que tal fenômeno pode estar 

sendo gerado pela presença de autocorrelação serial derivada da dependência temporal das 

observações. Isso sugere uma forte relação entre as observações no tempo t com as 

observações ou defasagens de tempo T-t (t=1, 2, 3,4...), ou seja, que a série de preços de hoje 

é parcialmente afetada pelos dias passados (anteriores). A este fenômeno dá-se o nome de 

autocorrelação serial o que indica que esses mercados não sejam eficientes e há, portanto, um 

padrão (comportamento) previsível na formação de preços para o camarão cinza. 
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Os coeficientes de autocorrelação estimados (gráfico 2) confirmam um padrão 

previsível para a média de preços do camarão. Esta formação de preço pode estar ligada ao 

fato de que os agentes e principalmente no mercado físico, não incorporam totalmente as 

informações de mercado no dia em que foram divulgadas. Isso indica a persistência nos 

choques de uma informação levada ao mercado por vários dias, o que vem explicar as 

tendências primárias na série (curto prazo). 

  

 

Gráfico 2. Correlograma da série sem diferenciação 
Fonte: Dados da pesquisa 

  

Após a realização do teste ADF (ver tabela 2), o valor probabilístico da existência de 

uma raiz unitária foi de 41,78%, ou seja, assumir-se-á a hipótese nula  de haver pelo 

menos uma raiz unitária. Sabendo que a raiz unitária fere os princípios da estimação em séries 

temporais, há necessidade de promover uma diferenciação na série de preços. 

 Evidência confirmada, portanto, aplicou-se diferença de um lag na série de preços 

para contornar os efeitos indesejados de autocorrelação e ciclos como foi mostrado no gráfico 

2.  
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Tabela 2. Teste da raiz unitária para a série shrimp sem diferenciação 
     

   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.325679  0.4178 

Test critical values: 1% level  -4.002142  

 5% level  -3.431265  

 10% level  -3.139292  
     
     

Fonte: Dados da pesquisa 
Notas: *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
Null Hypothesis: SHRIMP has a unit root 
Exogenous: Constant, Linear Trend 
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 

 

O gráfico 3 reflete a série diferenciada, que agora é estacionária, portanto não 

apresenta tendência, padrão ou nenhum comportamento cíclico. Pode-se perceber também 

uma alta volatilidade na série defasada com a presença de grandes “outliers”. Deste modo, a 

expectativa presente da série de preços para a commodity camarão difere-se da expectativa da 

mesma commodity para o futuro. Este fato, provavelmente, se deve às questões de oferta de 

produtos em termos de micro e macro análises, questões climáticas e outros fatores. 
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Gráfico 3. Série diferenciada (shrimpd) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se analisar as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para a série 

diferenciada no gráfico 4, percebe-se que o processo da defasagem contorna a grande parte da 

autocorrelação apresentada, a tornando um ruído branco, melhorando, portanto 

substancialmente as características principais da série. Isto posto, ainda é preciso modelá-la 

por algum método auto-regressivo e/ou de médias móveis. 
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Gráfico 4. Correlograma da série diferenciada (shrimpd) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A série neste momento assemelha-se a um ruído branco, ou seja, uma série puramente 

aleatória, diante disto, deve-se implementar os modelos temporais. Neste trabalho foram 

utilizados os modelos ARMA (p,q) ou ARIMA (p,d,q) e o modelo GARCH, para modelar a 

variância. 

 

Tabela 3. Estatística descritiva das séries shrimp e shrimpd 

 

 

                                      

Fonte:Dados da pesquisa 

Estatísticas Shrimp (série de 

preços) 

Shrimpd (série de 

preços defasada) 

Média 3,260000 0,000000 

Assimetria 0,531356 0,560721 

Curtose 2,716285 25,08156 

Desvio Padrão não condicional 0,370622 0,128008 

Jarque & Bera 11,90116 4318,200 

p-valor J & B 0,002604 0,000000 
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Por meio do teste de normalidade proposto por Jarque e Bera (1980) pode-se verificar 

que a assimetria e curtose são fortemente significativas e indicam que a série de preços do 

camarão apresenta uma distribuição leptocúrtica em relação à distribuição normal. O 

coeficiente de assimetria e excesso de curtose quantifica os desvios da distribuição normal e é 

apresentado em Zhou (1999). De acordo com a tabela 4 podemos identificar que a série de 

preços defasada é estacionária e não contêm raízes unitárias. 

 

Tabela 4. Teste de estacionaridade para série defasada de camarão (shrimpd)     

Teste para a Raiz Unitária Shrimpd (1 defasagem)* 

Dickey e Fuller (ADF) -19,67 

Phillips-Perron (PP) -19,26 

                        Fonte: Dados da pesquisa 
                        Nota: O valor crítico a 1% de significância é -3,46. 
  Obs:* Shrimpd = série de preços do camarão cinza defasada com 1 lag 
   

 Os testes foram realizados através dos critérios Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e 

Phillips-Perron (PP), propostos respectivamente por Dickey & Fuller (1979) e Phillips & 

Perron (1988). Por todas as evidências descobertas no trabalho, propôs-se um modelo auto-

regressivo e de médias móveis ARMA (2,2) incompleto para captar os efeitos temporais na 

série no que se refere à sua média. Para tanto, a série modelada apresentou grande evidência 

de heteroscedasticidade na variância dos resíduos através da inspeção nas funções de 

autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos quadráticos da série defasada da série 

Shrimpd, como pode ser visto no gráfico 5. 
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Gráfico 5. Correlograma da série defasada por meio de um modelo ARMA (2,2) 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O modelo ARMA(2,2) resolveu parcialmente de diferenciação e estacionariedade da 

série, entretanto, percebe-se através do gráfico 5, um indicativo de instabilidade na variância, 

deste modo será proposta uma modelagem através do processo GARCH, para tanto deve-se 

fazer primeiramente o teste ARCH. 

 

Tabela 5. Teste de Heteroscedasticidade para a série Shrimpd – Multiplicador de 
Lagrange 

Resíduos ARMA (2,2) incompleto para a série 

defasada 

Resíduos GARCH (1,1) para ARMA (2,2) 

incompleto 

Lag p-valor Lag p-valor 
1 0,0000 1 0,9171 
5 0,6920 5 0,9296 
10 0,2308 10 0,9951 
15 0,1295 15 0,1536 
25 0,2011 25 0,0003 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme os p-valores, o teste para efeitos GARCH de Engle (1982) fornece fortes 

evidências contra a hipótese nula de não haver heteroscedasticidade condicional na 

volatilidade dos modelos para a série estudada. Deste modo, a série defasada foi modelada 
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levando em consideração o padrão heteroscedástico da volatilidade para a média condicional 

dos resíduos através dos métodos constituintes da família ARCH.  

Ao adotar a hipótese de normalidade dos resíduos dos modelos ajustados para a média 

condicional da base na estimação dos modelos e considerando o fato estilizado “caudas 

pesadas”, adotou-se a matriz de variância-covariância corrigida proposta por Bollerslev & 

Wooldridge (1992) no procedimento de estimação dos modelos da família ARCH. Assim 

sendo, ajustaram-se vários modelos para a média da série. 

O melhor ajustamento ponderado pelos critérios de informação de Akaike, Schwarz e 

Quadrado dos Resíduos foi gerado com um ARMA (2,2) incompleto para um GARCH (1,1), 

ajustados aos resíduos do modelo ARMA para a média condicional dos retornos.  

Os parâmetros dos modelos foram estimados pelo procedimento de Newey & West 

(1987), tornando-os robustos à heteroscedasticidade e autocorrelação no processo do resíduo. 

Os resultados da estimação para a média condicional e a volatilidade dos preços do camarão 

cinza de calibre 100/120/kg estão reportados logo a seguir na tabela 06. 
 

Tabela 6. Estimação do modelo ARMA(2,2) para GARCH(1,1) 

     
 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     

AR(2) -0.932145 0.085761 -10.86913 0.0000 

MA(2) 0.917253 0.088459 10.36924 0.0000 
     
 Variance Equation   
     

C 0.005555 0.000452 12.30256 0.0000 

 0.518105 0.081787 6.334847 0.0000 

 0.115321 0.053004 2.175686 0.0296 
     

R-squared -0.006096     Mean dependent var 0.005952 

Adjusted R-squared -0.025727     S.D. dependent var 0.128448 

S.E. of regression 0.130090     Akaike info criterion -1.764583 

Sum squared resid 3.469279     Schwarz criterion -1.684890 

Log Likelihood 190.2813     Durbin-Watson stat 2.604072 
     

Fonte: Dados da pesquisa 

Dependent Variable: SHRIMPD   

Method: ML – ARCH   

Date: 07/05/10   Time: 19:38   

Sample (adjusted): 4 213   

Included observations: 210 after adjustments  

Convergence achieved after 34 iterations  

MA backcast: 2 3, Variance backcast: ON  

GARCH = C(3) + C(4)*RESID(-1)^2 + C(5)*GARCH(-1) 
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Os critérios de informação escolhidos para as análises da estimação dos modelos da 

tabela 6, foram o AIC (Akaike Information Criterion), que foi igual a -1,76; o Schwarz, que 

foi igual a -1,68 e a soma dos quadrados dos resíduos (Sum squared resid), que foi igual a 

3,46. 

 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

25 50 75 100 125 150 175 200

SHRIMPDF

Forecast: SHRIMPDF

Actual: SHRIMPD
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Gráfico 6. Previsão para a série defasada 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o cálculo de VaR, foi prevista a volatilidade condicional através do modelo 

GARCH como pode ser evidenciado na Figura 5. A partir daí, construiu-se o intervalo de 

confiança com referência na distribuição condicional das bases. A utilização da volatilidade 

condicional contorna vários dos problemas apontados, dando maior peso às observações mais 

recentes. 

Já para o cálculo efetivo do VaR histórico para a commodity camarão utilizou-se a 

média dos últimos 10 dias da cotação da série Shrimp como fator de referência Assim sendo, 

utilizou-se a média (P) de $ 3,96 como o parâmetro inicial do preço. Admitindo uma variância 

para todo o período foi possível identificar o Var a 1% e 5%. 
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Tabela 7. Estimativas do var para a série de preços do camarão cinza de calibre 

100/120kg. 

VaR  (Série de preços em $) 

Componentes 

do VaR 

VaR Histórico 

 

 1% 5% 

P1 3,96 3,96 

 2,57 1,96 

 0,37 0,37 

VaR $ 3,77 $ 2,87 

                               Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando o cômputo do Var pela metodologia da Variância Condicional 

(ARIMA/GARCH) é possível elucidar o padrão instável para a série de VaR. De acordo com 

os cálculos sistematizados na Tabela 07, pode-se observar que a um nível de significância de 

1% o produtor de camarão tem uma perda máxima admitida de $ 3,77 para cada 100g de camarão 

comercializado. Seguindo o mesmo raciocínio, a um nível de significância de 5%, o produtor 

admite uma perda máxima de $ 2,87 para cada 100g de camarão vendido. 



Evidências na projeção do Value-at-Risk em preços de camarão no Brasil via modelagem ARIMA 
 com erros GARCH. 

Felipe, I.J. dos S; Mól, A.L.R; Almeida, V. de S. e. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 3 – Jul/Set - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

71

 
 

0

1

2

3

4

25 50 75 100 125 150 175 200

VAR5

 

0

1

2

3

4

5

6

25 50 75 100 125 150 175 200

VAR1

 

Gráfico 7. VaR aos níveis de 5% e 1%  de confiança 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No gráfico 7 percebe-se que o comportamento do VaR a 5% é semelhante ao VaR a 

um nível de 1%. Estes gráficos permitem o entendimento da dinâmica do Var, da 

variabilidade dos preços e da visualização de um VaR para cada previsão de volatilidade de 

preços do camarão, mudando apenas o intervalo de confiança entre os dois níveis.  Importante 

salientar também que, o VaR a 5% de confiança apresenta um “stress” maior nos seus últimos 

intervalos, já que neles podemos observar picos maiores (outliers). 

No gráfico 8, pode-se visualizar o histograma do Value-at-Risk a um nível de 1% de 

confiança, onde a média é de $ 0,90 para cada 100g de camarão comercializado e a 5%, este 

valor cai para $ 0,69. Este decréscimo é considerado normal, pois ao aumentarmos o nível de 

confiança de 1% para 5%, está-se aumentando o campo dos erros. 
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Gráfico 8. Histograma do VaR a 1% e a 5% de confiança 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por fim, pode-se notar também que os dois níveis de confiança (VaR 1% e 5%), 

apresentam uma distribuição assimétrica positiva ou simplesmente a direita, onde há maior 

concentração de valores nos intervalos de 0 a 1, com curtoses aproximadas a 32,38. 

 

5. Conclusões 

 

Dado o que foi discutido neste trabalho, pode-se perceber que, ainda que as previsões 

não tenham tido uma qualidade preditiva muito expressiva para os valores pontuais, os 

mesmos apresentam alta aderência quando utilizadas para estimativas do cálculo do VaR. Isto 

porque a série reproduz boas condições da série empírica. 

Neste cenário, pode-se afirmar, contudo, que os preços do camarão de calibre 

100/120kg, apresentam um padrão assimétrico aos choques de informações e que o mesmo 

revela uma persistência nestes choques necessitando de um determinado tempo para dissipar-

se completamente, sugerindo que há certa imperfeição nos mercados revelados pela 

previsibilidade das tendências de forma forte embora errática para os valores pontuais dos 

preços.  

Estas características mensuradas são suficientes para justificar o uso dos modelos de 

variância condicional para o cômputo do risco e previsão de perdas aceitáveis. Esta 

perspectiva promove e sugere uma nova metodologia para a determinação dos riscos, 

desligando-se, assim, das estimativas tradicionais em uso que desconsidera os padrões 

condicionais da variância. 
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Com a modelagem da série Shrimpd (com 1 defasagem), por meio de um modelo auto-

regressivo ARMA (2,2) e um modelo Heteroscedástico GARCH (1,1), os objetivos iniciais 

deste trabalho foram atendidos, pois a partir da utilização das técnicas aplicadas nos dados, foi 

possível precificar a volatilidade da ativo camarão e posteriormente a determinação do VaR. 

Dentro desta perspectiva, podemos afirmar, contudo, que a perda em valores máximos 

admitidos pelos produtores de camarão aos níveis de confiança de 1% a 5%, são de $ 3,77 e $ 

2,87, respectivamente. Como neste trabalho o foco foi à mensuração da perda máxima 

aceitável a um nível de significância estatística de 5%, adotou-se o valor de $ 2,87 como 

perda máxima, na comercialização de cada 100g de camarão cinza de calibre 100/120/kg para 

os produtores.  

Esta informação poderá dar um viés positivo aos criadores no âmbito da redução de 

custos produtivos ou no aumento da margem de comercialização, o que por sua vez permitirá 

uma menor perda ao produtor ou simplesmente uma margem de segurança no preço de seu 

produto. 

Importante destacar que para uma análise mais refinada destes dados faz-se necessária 

à utilização de modelos multivariados combinados com modelos de stress, posto que a série 

apresenta fortes outliers. Mesmo que tenha se utilizado o ferramental estatístico muito aquém 

da sua potência preditiva - em virtude de limitações técnicas - os resultados do trabalho 

avança no sentido de evidenciar a necessidade de se considerar os padrões condicionais da 

série nas estimativas de risco. 

Empiricamente, o que se percebe é que há uma extrema subestimação dos riscos de 

comercialização a partir da utilização de técnicas simplistas e padrões de extração de 

volatilidade de preços.  

Por fim, no Método Histórico é mais fácil calcular os valores do VaR e há uma 

mensuração de cada VaR para cada período, porém, é válido ressaltar que estes são menos 

precisos que o modelo do VaR condicional, pois esse método é influenciado pelo cotação dos 

valores extremos. Isto ocorre dado às características não lineares da distribuição de 

probabilidade descrita pela série, contendo excesso de curtose, assimetria, persistência de 

choques e conglomerados de volatilidade. 
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