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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo identificar alguns fatos que influenciaram os preços da 
arroba do boi gordo recebido pelo produtor bem como realizar estimativas desses preços para 
um período de quatro meses a partir de maio de 2007. Para tanto, utilizou-se a metodologia 
idealizada por Box-Jenkins (1976). Os resultados demonstraram que a série em questão 
(01/1996-05/2007) apresenta uma quebra estrutural no período referente a janeiro de 2004, 
fator esse que levou ao corte da mesma, sendo considerado na análise o intervalo de fevereiro 
de 2004 a maio de 2007, apresentando 40 observações. Alguns acontecimentos podem ter 
influenciados os preços da arroba do boi gordo naquele momento, e um que merece destaque 
é o fato de que nesse período foram detectados dois focos de febre aftosa no país no 
Amazonas e no Pará o que acarretou no embargo das exportações para Rússia.  
 
Palavras-Chaves: Preço, Boi gordo, Febre Aftosa. 
 

ABSTRACT 
 

The present study has the goal to identify some facts which have influenced the fatcow arroba 
prices received by the producer and also to realize estimative of such prices for one period of 
four months begging in May of 2007. For that, it was utilized the methodology idealized by 
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Box-Jenkins (1976). The results showed that the series in question (01/1996-05/2007) 
presents one structural broke in the referent period of 2004 January, this fact leads to the 
rejection of the same period, being considered the analyses of the interval from 2004 may to 
2007 may, presenting 40 observations. Some events could have influenced the prices of the 
fatcow arroba in that moment, and one that deserves importance is the fact that in this period 
it was detected two infected areas of aphthous fever in the country, one the State of Amazonas 
and the other in the State of Para what leaded to the embargo of the exportations to Russia.    
 
Key Words: Price, Fatcow, Aphthous Fever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil os primeiros focos de febre aftosa foram constatados em 1895, e até a década 
de 1980, foi considerada uma doença endêmica. A partir de 1970, a preocupação com a 
qualidade das vacinas utilizadas e o controle das áreas infectadas pelo estudo do trânsito de 
animais comparado à ocorrência de focos permitiram avançar no combate à doença. Os anos 
de 1980 de 1988 foram marcados pela redução dos focos, com esforços dirigidos por meio de 
programas para erradicação a nível regional e também sobre a estrutura de produção, fatores 
considerados determinantes no combate da doença. (CEPEA\ESALQ, 2005) 

Na medida em que ocorrência e a conscientização quanto à importância do seu controle 
e a erradicação, o reconhecimento das áreas livres de aftosa pelo Escritório Internacional de 
Epizootias (OIE) foi um passo importante conseguido pelo Brasil para promover a exportação 
de carne bovina. A partir de 1999, as exportações de carne bovina passaram a apresentar 
tendência fortemente ascendente, e mesmo sabendo-se que a taxa de câmbio é responsável 
pela maior parte desse resultado (Miranda, 2001), certamente o equacionamento da questão 
sanitária permitiu atender a um pré-requisito do mercado para viabilizar esse potencial de 
comércio.  

No histórico recente de surtos de febre aftosa no Brasil, os piores anos foram 2000 e 
2001 quando se identificou respectivamente 47 e 37 casos sendo que nesses anos milhares de 
cabeça de gado foram exterminados causando grandes perdas, tanto econômico quanto social 
para o país. No entanto, dois focos de febre aftosa foram encontrados novamente em 2004 e 
quatro em 2005 e esse reaparecimento da doença levou a Rússia em 2004 a cortar suas 
importações por determinado período acarretando em novos prejuízos à economia brasileira. 

 
FIGURA 01 - Número de foco de febre aftosa no Brasil 
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                          Fonte: CEPEA/Esalq (2005). 
 
Dentre os maiores mercados consumidores de carne bovina do mundo destaque para os 

Estados Unidos, importando cerca de 1.1 milhões de toneladas. Com relação ao destino da 
maioria das exportações de carne bovina oriunda do Brasil, ressalta-se a presença da Rússia 
como o país que mais importa sendo responsável por 16% das exportações nacionais em 
2004.         

 
                                              

     FIGURA 02 – Destino das exportações brasileiras de carne bovina in natura 2004 

 
                               Fonte: CEPEA/Esalq (2005). 
Diante do contexto, de instabilidade no setor exportador de carne bovina em relação à 

saúde animal, e aos possíveis efeitos gerados sobre os preços recebidos pelos produtores 
rurais com relação à arroba do boi gordo é que surge o questionamento, até que ponto o 
cenário externo está influenciando as cotações dos preços da arroba do boi gordo no mercado 
interno? 

Imbuído nessa questão, o presente estudo tem como objetivo identificar o impacto da 
febre aftosa sobre o preço da arroba do boi gordo recebido pelo produtor no Brasil, bem como 
realizar estimativas ex-ante para esses preços no intervalo de 06/2007 a 09/2007. 
 
2. METODOLOGIA 
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A metodologia utilizada fundamenta-se na construção de modelos univariados de 
previsão de preços com base em dados de séries temporais. Os dados utilizados foram os 
preços da arroba1 do Boi Gordo oriundos da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Agroanalysis) 
tendo como intervalo de tempo janeiro de 1996 a maio de 2007. O tratamento de atualização 
dos preços foi realizado com base no Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna 
(FGV/IGP-DI), visto que esse índice é realizado de forma a constituir uma média de outros 
índices como o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), o Índice de Preços da 
Construção (IPC) e outros índices, que o caracterizam como um índice amplo que abrange os 
diversos setores da economia. A seguir será tratado o assunto sobre quebra estrutural e logo 
após a metodologia Box-Jenkins. 

 
 
2.1 Quebra estrutural 
 

De acordo com Greene (2003), quando empregamos um modelo de regressão que 
envolve o uso de séries temporais, pode acontecer que se verifique uma mudança estrutural na 
relação entre o regressando e os regressores. Por mudança estrutural entendemos que os 
valores dos parâmetros do modelo não se mantêm iguais durante todo o período considerado. 

As possíveis diferenças, isto é, as mudanças estruturais, podem ser provocadas por 
diferenças no intercepto ou no coeficiente angular, ou em ambos. Para identificar essas 
alterações utiliza-se o teste de Chow, muito útil nesse tipo de análise. Esse teste pressupõe 
que: 
(i)  Є1t ~ N(0, σ2) e  Є2t ~ N(0,σ2). Isto é os termos de erros nas regressões dos subperíodos se 
distribuem normalmente com a mesma variância (homocedástica) σ2.  
(ii) Os dois termos de erro, Є1t e Є2t têm distribuições independentes. 
 
A mecânica do teste de Chow é a seguinte: 
 

a) Estima-se a regressão, que é adequada se não houver instabilidade dos parâmetros e 
obtêm-se SQR3 com (n1 + n2 – k) graus de liberdade, onde k é o número de parâmetros 
estimados. Denomina-se SQR3 de soma restrita dos quadrados dos resíduos (SQRR); 

b) Estima-se a primeira regressão e obtém-se a soma dos quadrados dos resíduos, SQR1, 
com (n1- k) graus de liberdade; 

c) Estima-se a segunda regressão e obtém-se a soma dos quadrados dos resíduos, SQR2, 

com (n2 – k) graus de liberdade; 
d) Já que consideramos que os dois conjuntos de amostras são independentes, podemos 

somar SQR1 e SQR2 para obter o que podemos chamar de soma sem restrições dos 
quadrados dos resíduos (SQRSr) que é: 

                                                
1
 Segundo CEPEA-ESALQ (2007), normalmente a cotação referente ao boi gordo tem como unidade de medida 

a arroba, que se for transformada em Quilogramas representa 15kg.  
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SQRSr = SQR1 + SQR2  com (n1 + n2 – 2k) graus de liberdade 
 

e) A idéia que embasa o teste Chow é que, se não há mudança estrutural, (isto é, se as 
regressões são essencialmente iguais) então a SQRSR e a SQRR não deveriam ser 
estatisticamente diferentes. Portanto, tomando a razão 
 
F=[ (SQRR – SQRSR) / k] / [(SQRSR) / (n1 + n2 – 2k)] ~ F[k,(n1 + n2 – 2k)] 

 
Chow mostrou que, sob a hipótese nula, as regressões estimadas são iguais (isto é, não 
há mudança ou quebra estrutural) e a razão F acima segue a distribuição F com K e (n1 
+ n2 – 2k) graus de liberdade no numerador e no denominador, respectivamente. 
 

f) Portanto, não rejeitamos a hipótese nula de estabilidade dos parâmetros (isto é, 
ausência de mudança estrutural) se o valor F calculado em uma aplicação não for 
superior ao valor F crítico registrado na tabela F no nível de significância (ou valor p) 
escolhido. Neste caso, o uso da regressão combinada pode se justificar. Em caso 
contrário, se o valor F calculado for superior ao valor crítico, rejeitamos a hipótese de 
estabilidade dos parâmetros e concluímos que as regressões estimadas são diferentes e, 
neste caso, o emprego da regressão combinada seria a melhor das hipóteses.    

2.2 Modelo Econométrico 
 

Segundo Greene (2003), antes de verificarmos se um modelo será auto-regressivo (AR), 
com integração (I) e com médias móveis (MA) é preciso à realização de alguns testes. Um de 
fundamental importância para os modelos de séries temporais é o da raiz unitária, pois a partir 
do mesmo é que se definirá quantas diferenças um modelo terá que ser integrado para que a 
série de dados analisadas se torne estacionária2. 

Imbuído na finalidade de realizar a identificação do melhor modelo ARIMA, torna-se 
prudente fazer uma análise teórica das formas que esse modelo pode admitir, dependendo se a 
série utilizada possui ou não raiz unitária. Os Modelos ARIMA, são caracterizados por serem 
utilizados quando a série possui estacionariedade.  

 
• Processo Autoregressivo Integrado com Médias Móveis (ARIMA)  

Se as observações ty  forem geradas tanto pela  média ponderada das p primeiras 
observações próximas anteriores da variável, quanto pela média ponderada dos q primeiros 
valores passados de um processo de “ruído branco”, e ainda pertencerem a um processo não 
                                                
2Para Greene (2003) uma série será estacionária quando cada elemento do período analisado apresentar ε(εt) = 

0, ε(ε2) = σ2
e  e Cov [εt , εs] = 0 para todo s ≠ t. Mais a frente será destacado o teste de raiz unitária, definido 

por Dickey-Fuller (1976). 
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estacionário, será necessário diferenciar a série original dos dados d  vezes até se obter uma 
série estacionária.  

 
• O Teste de Raiz Unitária de Dickey e Fuller 

 
Segundo Morettin e Toloi (2006), intuitivamente, um processo Z é estacionário se ele 

desenvolve no tempo de modo que a escolha de uma origem dos tempos não é importante. Em 
outras palavras, as características de Z(t+τ), para todo τ, são as mesmas de Z(t). 
Tecnicamente, há duas formas de estacionaiedade: fraca (ou ampla, ou de segunda ordem  e 
estrita (ou forte), definidas abaixo: 
(i)  Um processo estocástico3 Z = { Z(t), t Є T} diz-se estritamente estacionário se todas as 
distribuições finito-dimensionais permanecem as mesmas sob translações no tempo, ou seja,  

 
F(z1, ..., zn; t1 + τ, ..., tn + τ) = F( z1, ..., zn; t1, ...., tn) para quaisquer t1, ..., tn, τ de T. 
 
Isto significa, em particular, que todas as distribuições unidimensionais são invariantes 

sob translações do tempo, logo a média µ(t) e a variância V(t) são constantes, isto é, 
 
µ(t) = µ, V(t) = σ2,  

para todo t Є T. Sem perda de generalidade, podemos supor que µ = 0; caso contrário, 
considere o processo { Z(t) - µ}. 

Como, estaremos interessados em caracterizar os processos estocásticos por meio de um 
número pequeno de função de distribuição de probabilidade ou de momentos. Desta maneira, 
restringindo-nos aos momentos de primeira e segunda ordens. 

 
(ii) Um processo estocástico Z = { Z(t), t Є T}diz-se fracamente estacionária ou estacinária de 
segunda ordem (ou em sentido amplo) se e somente se: 
 

(a) E{Z(t)} = µ(t) = µ, constante, para todo t Є T; 
(b) E{Z2(t)} < , para todo t Є T; 

(c) ᵧ (t1, t2) = Cov{Z(t1), Z(t2)} é uma função de [t1 – t2]. 

 
Se após extrair-se a primeira diferença a série apresentar um valor calculado relacionado 

à estatística de Dickey-Fuller menor, em valores absolutos, do que o valor crítico ao nível de 
significância de 5% a série deverá ser diferenciada novamente, porém algumas variáveis 
                                                
3 Segundo Morettin e Toloi (2006, p.19), “Seja T um conjunto arbitrário. Um processo estocástico é uma família 
Z= { Z(t), t Є T}, tal que para cada t Є T, Z(t) é uma variável aleatória. Nestas condições, um processo 
estocástico é uma família de variáveis aleatórias, que supomos definidas num mesmo espaço de probabilidade 
(Ω, γ , γ )”.  
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podem apresentar característica de não estacionária nem após realizar-se a segunda diferença, 
o que impossibilita a utilização de modelos Box Jenkis.  

Em suma o teste de Dickey e Fuller é realizado da seguinte maneira: se a série é 
estacionária (d = 0) ou não (d = 1 ou d = 2).  A hipótese básica do teste (Ho) é de que a série é 
não-estacionária e a hipótese alternativa (Ha) é de que a mesma é estacionária. O teste é 
realizado pela relação estabelecida entre os valores absolutos das estatísticas tcalculado e tcrítico. 
Se tcalculado < tcrítico (em valores absolutos), aceita-se Ho e a série é não-estacionária. Do 
contrário, rejeita-se Ho e a série é estacionária. 

 O número “d” de diferenças necessárias para tornar a série estacionária é denominado 
ordem de integração. A inclusão do termo de ordem de integração permite que sejam 
utilizados os modelos ARIMA (p,d,q)4 dados pela equação: 

 
Yt = γ t Yt-1 + ... γ p Yt-p  +  εt  - θ1εt-1 - ...- θqεt-q             sendo : Yt= ∆d Yt. 

O modelo ARIMA (p,d,q) dado pela equação acima pode ser reescrito, utilizando o 
operador de defasagem L: 
(1- γ t L- ...- γ p L

P) Yt = (1- θ1L-…-θqL
q) εt                            com: Yt = (1- L)d Y t . 

ᵧ(L) (1- L)dY = θ(L)εt. 
 
 

• Etapas da metodologia Box-Jenkins 

Segundo Greene (2003), após realizar-se a estabilização da série, a construção dos 
dados seguida pela metodologia Box-Jenkins é realizada em um ciclo iterativo, no qual a 
escolha do modelo é feita com base nos próprios dados. Segundo Box-Jenkis (1976), são três 
as etapas para a construção do modelo: 

 
1. Identificação 

 
 A identificação é a fase mais crítica da metodologia Box-Jenkins; sendo possível que 
vários pesquisadores identifiquem modelos diferentes para a mesma série temporal utilizando 
critérios distintos de escolha (FAC, FACP, Akaike, Hannan, Schwartz). Em geral, os modelos 
devem ser parcimoniosos, isto é, contendo um número pequeno de parâmetros.  Esta etapa 
consiste em escolher (p,d,q) do modelo ARIMA. Neste caso, analisam-se a FAC e FACP, e 
tenta-se identificar o modelo. O processo busca determinar a ordem de (p,d,q) tomando por 
base o comportamento das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP), 
assim como também seus respectivos correlogramas.  
 Procuram-se semelhanças entre as funções de autocorrelação teóricas e amostrais que 
sejam boas sugestões do processo (modelos AR, MA, ARMA etc.) que possam melhor 

                                                
4Segundo Greene (2003), esses coeficientes são definidos da seguinte maneira: p = o número de defasagens que 
a variável irá sofre ao longo da estimativa; d = o número de diferenças necessárias para que a série torne-se 
estacionária e q = o número de médias móveis que serão utilizadas na estimativa. 
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explicar a dinâmica da série em estudo. Na verdade, a escolha do modelo envolve uma grande 
habilidade, por ser, a estratégia para a construção do modelo, baseada nos próprios dados. 
 
2.  Estimação 

 
 É com base nas melhores sugestões de modelos que se elabora o segundo passo da 
metodologia de Box-Jenkins: a estimação do modelo. Aqui, os modelos (processos AR, MA, 
ARMA, ARIMA) sugeridos na fase de identificação são ajustados e examinados. Os modelos 
ajustados são comparados utilizando alguns critérios. 
 É importante ressaltar que ao estimar-se um modelo, deseja-se que o erro produzido 
por ele possua característica de “ruído branco”, isto é, este venha ser independente e 
identicamente distribuído (condição i.i.d.). Este apresenta-se como o primeiro critério. 
 No entanto, existem outros critérios de seleção de modelos que ocasionam um trade-
off entre uma redução na soma do quadrado dos resíduos estimados e um modelo mais 
parcimonioso. Os critérios mais usados são o Akaike Information Criterion (AIC) e o 
Schwartz Bayesian  Criterion (SBC), cujas fórmulas são dadas por: 
AIC = T ln (soma do quadrado dos resíduos) + 2n 
SBC = T ln (soma do quadrado dos resíduos) + n ln(T) 
Onde: 
n = número de parâmetros estimados; 
T = número de observações utilizadas. 
 
 Geralmente, quando se trabalha com variáveis defasadas perdem-se informações sobre 
a série temporal em estudo. Logo, para se comparar modelos alternativos (ou concorrentes) 
deve-se manter fixo o número de informações utilizadas (T) para todos os modelos analisados. 
O ideal é quanto menor o AIC e o SBC melhor o ajustamento do modelo. Porém, faz-se 
necessário comparar os AIC’s e os SBC’s de modelos alternativos, para se saber qual modelo 
melhor explica a dinâmica da série de tempo estudada. 
 
3.  Checagem 
 
 Depois de identificado e estimado, procura-se saber se o modelo obtido descreve os 
dados adequadamente. A análise dos resíduos de modelos alternativos (candidatos) ajustados 
é de extrema importância na escolha final do(s) modelo(s) que melhor explica(m) a dinâmica 
da série temporal em estudo. Se os resíduos são autocorrelacionados, então, a dinâmica da 
série não é completamente explicada pelos coeficientes do modelo ajustado. Deve-se excluir 
do processo de escolha modelo(s) com esta característica.  

Uma análise da existência (ou não) da autocorrelação serial de resíduos é feita com 
base nas funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos e seus respectivos 
correlogramas. Enders (1995) afirma que, na prática, o número de FAC e FACP a serem 

analisados é de 
4

T
 onde T é o número de informações da série.  

 A estatística Q – calculada por meio do teste de Box-Pierce ou pelo teste de Ljung-
Box – é verificada para testar se um determinado conjunto de autocorrelações de resíduos é 
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(ou não) estatisticamente diferente de zero. Essa estatística possui distribuição 2mχ  (qui-

quadrado) e o teste é realizado comparando-se os valores de calculadoQ e tabeladoQ . Se 

calculado tabeladoQ Q>  (ou Probabilidade de calculadoQ α> ), dado certo nível de significância, então 
se deve rejeitar a hipótese nula (Ho) de que os resíduos não são autocorrelacionados. Porém, 
rejeitar Ho significa aceitar a hipótese alternativa (Ha) de que pelo menos uma autocorrelação 

kr  é estatisticamente diferente de zero (ou seja, o erro não é ruído branco, rejeitando-se o 
modelo), a propriedade de ruído branco para os resíduos é essencial para a realização de 
previsões, se a mesma não se verificar o modelo não pode ser utilizado para prever. 
 
4.    Previsão  
 

As previsões podem ser de dois tipos: ex-ante e ex-post. A previsão ex-ante é feita para 
calcular valores futuros, de curto prazo, da variável em estudo. Por outro lado, a previsão ex-
post é realizada para gerar valores dentro do período amostral. Quanto melhor forem essas 
últimas, mais eficiente será o modelo estimado. 

Por fim, tem-se o erro quadrado médio (EQM) da previsão. Este é igual à média do 
quadrado da diferença entre valor real observado na amostra e cada valor previsto ex-post. Ele 
é uma medida formal da qualidade das previsões ex-post. Portanto, quanto menor o EQM, 
melhor será o grau de ajustamento do modelo aos dados da série temporal. (Greene, 2003) 

Na próxima seção serão analisados os dados utilizados no trabalho, bem como o modelo 
identificado para realizar a previsão do preço da arroba do boi Gordo para os meses de 
06/2007 a 09/2007. 

 
3) ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

O presente trabalho – teve seus dados coletados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 
disponibilizado na plataforma eletrônica de informações econômicas do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), durante os anos de 1996 a 2007, totalizando 143 observações. 
Para que não se torne repetitivo, é importante ressaltar que em todos os momentos que se 
referir ao preço do boi gordo nesse trabalho, estará fazendo-se referência ao valor atualizado 
(tendo como base o período de agosto/2007) da arroba (15 kg) do mesmo. 

Fundamentada na série deflacionada do preço do boi gordo entre 1996-2007 pretende-se 
realizar uma previsão para os 4 (quatro) meses seguintes para o preço médio recebido pelos 
produtores, através do modelo ARMA (ARIMA) realizando o diagnóstico do(s) modelos(s) 
estimado(s) e decidindo, portanto, a melhor especificação para a previsão. 

Com relação às estatísticas da série, algumas observações podem ser colocadas. O preço 
médio da arroba do boi gordo (em valor real, com base em maio/2007) durante o período 
pesquisado foi de R$ 61,32 chegando a atingir um valor máximo de R$71,19 
(novembro/1999) e um valor mínimo de R$ 50,04 (julho/2006). O desvio-padrão desse preço 
é de R$ 5,62.                                                              
                                      
                                                          FIGURA 03  
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                     Fonte: Elaboração própria. 
 

Na figura 03 identifica-se o comportamento dos preços da arroba do boi gordo (R$/15 
kg) e verifica-se que, ao longo do tempo, o mesmo segue um comportamento oscilatório. 
Característica geralmente peculiar a preços de produtos agrícolas, em função da sazonalidade. 

Para se compreender as variações sazonais no preço do boi gordo, calcula-se o índice 
mensal de sazonalidade. Este índice é obtido, num primeiro momento, pela divisão entre o 
preço mensal do produto em um determinado ano e preço médio anual daquele mesmo ano. 
Num segundo momento, calcula-se uma média para cada mês durante todo o período amostral 
(1970-2006) e obtém-se o índice mensal de sazonalidade. 
 No caso deste trabalho, a finalidade de se calcular o índice de sazonalidade (ni ) é 
simplesmente evidenciar em qual mês o preço do boi gordo produzido recebido pelo produtor 
no Brasil atinge um nível máximo e um patamar mínimo. Pela figura 04, visualiza-se que o 
preço atinge um máximo no mês de outubro e um mínimo no mês de junho. 
         
                                                               FIGURA 04 

 
                               Fonte: Elaboração própria. 
 

Após a identificação do índice de sazonalidade da série, torna-se necessário realizar a 
decomposição da mesma, retirando os componentes: sazonais, cíclicos, irregular e tendência. 
Na figura 05, a seguir, esses componentes são ressaltados. 

 
                                      FIGURA 05 – Estudo da série 
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Fonte: Elaboração própria. 

 
Segundo Lima Neto e Loureiro (2003), o movimento cíclico compreende as oscilações 

de longo prazo que podem ocorrer em torno de uma linha de tendência. Tais movimentos 
podem ser ou não periódicos e somente são considerados quando ocorrem depois de 
intervalos de tempo superiores há um ano. 

Ao analisarmos a série dessazonalizada, verifica-se que ocorre um comportamento 
oscilatório na série de 1996-2004, não se verificando nenhuma alteração mais brusca dos 
preços no período de auge dos focos da febre aftosa no país, que foi durante o período de 
2000 a 2001, quando foram identificados respectivamente 47 e 37 focos, fazendo com que 
milhares de cabeças de gado fossem sacrificadas principalmente nos estados do Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, maiores produtores de carne bovina do Brasil. No 
entanto, a partir de janeiro de 2004 os preços da arroba do boi gordo no Brasil começaram 
numa trajetória decrescente, isso pode estar associado com o reaparecimento da febre aftosa 
nos estados do Pará e Amazonas, fator esse que levou a Rússia a embargar temporariamente 
as importações de carne in natura tanto bovina quanto suína. No entanto, para verificar se 
realmente ocorreu uma quebra estrutural a partir de 2004:01, utilizou-se o teste de Zivott-
Andrew. 

O teste realizado, para a quebra estrutural apresentou a estatística de T= -2.74900 para 
2004:01 sendo que os valores críticos foram: a 1% de significância = -4.38 e a 5% de 
significância = -3.60. Dessa forma, em virtude da série apresentar uma quebra estrutural, 
realizou-se um corte na mesma e considerou-se para fins de análise o intervalo de Fevereiro 
de 2004 a Maio de 2007. Com isso a série passou a ter 40 observações, bem como um 
comportamento decrescente. A figura abaixo retrata o estudo da nova série com seus 
componentes. 
 

FIGURA 06 – Estudo da segunda série 
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                  Fonte: Elaboração própria. 
 
 Como o objetivo deste trabalho além de identificar a relação entra o número de focos 

de febre aftosa no país com o preço da arroba do boi gordo, é a realização de uma previsão 
para a série de preços da arroba do boi gordo, após o estudo da série retirando os componentes 
acima citados, bem como subtraindo possíveis quebras estruturais, parte-se para análise da 
estacionariedade, visto que para a aplicação de qualquer arcabouço metodológico definido por 
Box-Jenkins é imprescindível que os resíduos sejam estacionários e ruídos brancos.  

Para identificarmos se uma série possui ou não raiz unitária, podemos testá-la de duas 
maneira diferentes, uma através dos correlogramas, via funções de autocorrelação e 
autocorreção parcial ou através do método da estatística de Dickey-Fuller “t”. Primeiramente 
iremos analisar o correlograma das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial em 
nível e logo após em primeira diferença. 

 
FIGURA 07 
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        Fonte: Elaboração própria. 
 
Através da análise das figuras acima, percebe-se que a série é fracamente estacionária e 

também pela análise referente a função de autocorrelação parcial visualiza-se que o modelo 
estrutural sugerido é um ARIMA(2,1,2), ou seja um modelo autoregressivo de ordem dois ou 
AR=2, com duas médias móveis ou MA=2 e visto que a série é estacionária em primeira 
diferença, tem-se uma integração ou I=1. No entanto, antes de começarmos a destacar os 
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modelos, é importante constatar pelo teste de dickey-Fuller ampliado se a série realmente é 
estacionária em primeira diferença. 

 
                               (Tabela I) Testes Dickey-Fuller ampliado 

ESTATÍSTICA 
(T) 

SÉRIE 
EM 

NIVEL 

SÉRIE EM 
PRIMEIRA 

DIFERENÇA 
T CALCULADO -2.86 -4.67 
T CRÍTICO 1%                  -4.38 

-3.60 
-3.24 

T CRÍTICO 5% 
T CRÍTICO 10% 

                                Fonte: Elaboração própria  
 
De acordo com os valores observados na tabela acima, podemos constatar que a série é 

raiz unitária em nível e estacionária em primeira diferença, visto que o valor calculado da 
série em nível é maior do que qualquer valor crítico de t, e em primeira diferença o valor 
calculado é menor que qualquer valor crítico tabelado. A partir de agora podemos começar a 
definir os modelos que poderão ser utilizados na previsão dos preços. 

A partir dos modelos selecionados acima, identificou-se que o ARIMA (2,1,2) , foi o 
que obteve os menores valores  das estatísticas AIC e SBC. Em virtude disso, esse modelo foi 
escolhido para estimar os preços da arroba do boi gordo recebido pelos produtores no Brasil. 
Porém, é preciso destacar que pela análise do erro quadrado médio da regressão o melhor 
modelo seria o ARIMA(0,1,2), ou seja um modelo com duas médias móveis e com uma 
diferenciação. Dado a ocorrência desse fato, parte-se para análise dos coeficientes dos 
modelos candidatos.  

 
 

 
(TABELA II): Análise do modelo ARIMA (2,1,2)  

Variável Coeficiente Erro padrão T-Stat Prob 

AR (1) 0.144235872 0.082382078 1.75082 0.08926994 
AR (2) -0.277113542 0.064533762 -4.29409 0.00014497 
MA (1) 0.727748209 0.201267618 3.61582 0.00098655 
MA (2) 1.744837286 0.258262118 6.75607 0.00000011 

             Fonte: Elaboração própria. 
 

Segundo os valores acima mencionados, nota-se que os coeficientes foram todos 
significativos a 10% de significância. No entanto, o coeficiente relacionado ao AR(1) foi o 
único que apresentou uma probabilidade maior de não ser significativo 8,9%. Visto a análise 
dos coeficientes do primeiro modelo, parte-se para análise do segundo. 

 
(TABELA III) Análise do modelo ARIMA (0,1,2) 

Variável Coeficiente Erro padrão T-Stat Prob 

MA (1) 0.5784328466 0.1426602838 4.05462 0.00024819 
MA (2) 0.5109119934 0.1433172231 3.56490 0.00102515 

             Fonte: Elaboração própria. 
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Os resultados dos coeficientes encontrados no modelo acima, mostram que os dois 

coeficientes tanto referente ao MA(1), quanto ao MA(2) mostraram-se  significativos em 5% 
e 10%, fator esse que reforça a necessidade da comparação dos resultados da previsão entre os 
mesmos. 

(TABELA IV): Resultados ARIMA (2,1,2) e (0,1,2) Preços ex-post 
Período Preço estimado 

ARIMA (2,1,2)  
Preço real 
(R$/15kg) 

Preço estimado 
ARIMA (0,1,2) 

2006:12 52.0243676947 51.74882 52.2350343824 
2007:01 51.9290875892 52.06474 51.1185319191 
2007:02 52.2596950193 52.36832 51.1185319191 
2007:03 52.3337838780 53.79939 51.1185319191 
2007:04 52.2528543532 54.01525 51.1185319191 
2007:05 52.2206503866 54.35483 51.1185319191 

                     Fonte: Elaboração própria. 

A previsão ex-post é realizada para gerar valores dentro do próprio período. A idéia é de 
que, quanto melhor forem essas previsões, melhor será o modelo estimado. Portanto, o EQM 
da previsão (que é igual à média do quadrado da diferença entre valor real observado na 
amostra e cada valor previsto ex-post) é uma medida formal da qualidade das previsões ex-
post. Sendo assim, para efeitos de comparabilidade, quanto menor o EQM melhor será o grau 
de ajustamento do modelo aos dados da série temporal. Porém, como no presente estudo as 
estatísticas AIC e SBC, foram as menores em um único modelo, não foi preciso analisar o 
erro quadrado médio dos outros modelos como critério de escolha, no entanto como tentativa 
de identificar a melhor previsão colocou-se um segundo modelo com menor EQM para 
critério de comparabilidade. Entretanto, identificando-se o resultados verifica-se que o 
modelo ARIMA (2,1,2) apresentou uma melhor previsão ex-post que o ARIMA (0,1,2), 
escolhendo-se assim para a realização da estimativa ex-ante o primeiro modelo. 

(TABELA VI) Resultados da Previsão ex-ante 
Período Preço estimado 

ARIMA (2,1,2)  
2007:06 52.2384320866 
2007:07 52.2499210009 
2007:08 52.2466505646 
2007:09 52.2429951166 

                                     Fonte: Elaboração própria 

 
Os dados da tabela acima identificam os valores previstos para os preços da arroba do 

boi gordo recebido pelos produtores no Brasil. Para melhor visualização dos preços previstos 
estimou-se o gráfico comparando as trajetórias dos preços estimados e reais.  
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Figura 08: Preços reais e estimados
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               Fonte: Elaboração própria. 
 

.  
5. CONCLUSÃO 
 

Portanto, de acordo com os dados utilizados nesse trabalho e em função do modelo 
utilizado ARIMA (2,1,2), encontrado como sendo o de melhor ajuste, verifica-se que os dados 
estimados não tiveram muita oscilação. Porém, se realizarmos a análise da série real nos 
últimos períodos identifica-se que não há muita variação dos preços da arroba do boi gordo, o 
que demonstra que a previsão seguiu a tendência dos últimos valores reais divulgados pela 
FGV/2007, enfatizando a extrema utilidade dessa ferramenta para a análise econômica. 

Os resultados encontrados mostraram que a série em estudo apresentou uma quebra 
estrutural em 01/2004, fator esse que pode ter sido influenciado pelo embargo das 
importações da Rússia em função do surgimento de dois focos de febre aftosa no Pará e no 
Amazonas nesse período.  No entanto, importante destacar que no período de 2000 e 2001, 
quando houve os maiores focos de febre aftosa no Brasil, dos últimos tempos, os preços da 
arroba do boi gordo recebido pelo produtor no país não tiveram fortes oscilações, o que 
credencia o estudo a conjecturar que quando houve o maior surto de febre aftosa, da histórica 
recente do país, milhares de cabeça de gado foram sacrificadas visto que a mesma se espalhou 
pelos estados responsáveis pela maior parte da produção de carne no país fato esse que 
reduziu a oferta nacional, fazendo com que a demanda interna mantivesse o preço recebido 
pelo produtor já que a demanda externa foi altamente comprometida em função de embargos 
gerados pelos países importadores como Rússia e Reino Unido.  

Entretanto, já em 2004, quando ocorre o reaparecimento da febre nos estados do Pará e 
Amazonas, que não são estados com expressão na produção de carne bovina no país, mas 
mesmo assim promoveram um novo embargo da Rússia e também criaram uma incerteza no 
mercado internacional quanto a possibilidade de um novo surto de aftosa no Brasil. A oferta 
interna se manteve constante, visto que o número de abate de animais foi quase insignificante, 
ou seja, com a queda da demanda internacional e com a demanda interna constante o volume 
ofertado foi maior que o normal o que pode ter gerado um excesso de oferta e com isso uma 
queda brusca nos preços que se seguiu até meados de 2006 com tendência de alta para o 
restante do período.  
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