
Área de interesse escolhida: Métodos Quantitativos 

Título do artigo: Volatilidade de Preços da Manga: Uma Análise no Pólo Petrolina/Juazeiro 

Nome completo do(s) autor(es): 

Rennaly Patricio Sousa  
Mestranda em Economia Rural, com ênfase em Economias Agrárias e dos Recursos Naturais, 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Possui graduação em Ciências Econômicas pela 
Universidade Federal de Campina Grande (2010), onde atuou nas áreas de Economia 
Regional, Economia Industrial, Inovação e Processos Industriais e Análise de Base de Dados. 
 
Kilmer Coelho Campos 
Professor Adjunto do Departamento de Economia Agrícola da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e Doutor em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). 
 
Juliana de Sales Silva 
Mestranda em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/CAA). Possui 
graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Campina Grande (2011), 
onde participou do Laboratório de Pesquisa em Economia Aplicada e Engenharia de Produção 
(LAPEA), onde atualmente é pesquisadora. 
 
Ramon Kieveer Barbosa Santos 
Mestrando em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/CAA). Graduado 
em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Tem 
experiência na área de Economia, com ênfase em jogos de estratégias empresariais, atuando 
na área de análise de risco retorno de investimentos.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



VOLATILIDADE DE PREÇOS DA MANGA: 
UMA ANÁLISE NO PÓLO PETROLINA/JUAZEIRO 

 
RESUMO  

A fruticultura represeta um dos mais importantes segmentos para o agronegócio brasileiro. A 
produção da manga no Pólo Petrolina/Juazeiro tem se destacado por refletir elevados índices 
de crescimento econômico e desenvolvimento social devido à geração de empregos e renda, o 
que tem possibilitado a mudança do perfil da economia desta região. Contudo, a 
comercialização de frutas tem apresentado flutuações quanto aos retornos aos agricultores. O 
objetivo deste estudo é investigar a volatilidade dos preços da manga no Pólo 
Petrolina/Juazeiro. Para tanto, foram utilizados os modelos autorregressivos com 
heterocedasticidade condicional (ARCH) e os autorregressivos com heterocedasticidade 
condicional generalizada (GARCH) para caracterizar e analisar a volatilidade das séries de 
retornos diários da manga Os resultados da pesquisa mostram que as flutuações de preços, 
sejam elas positivas ou negativas, afetam sobre o valor da fruta. Contudo a persistência da 
volatilidade é mínima, onde esta se dissipará de forma mais rápida sobre o comportamento da 
série. Compreender melhor a volatilidade dos preços no setor agrícola é importante para 
auxiliar na tomada de decisão do produtor, possibilitando uma compensação ou minimização 
dos efeitos adversos sobre o rendimento dessa atividade. 
Palavras-chave: Pólo Petrolina/Juazeiro; Mercado da Manga; Volatilidade de Preços.  

 

PRICE VOLATILITY OF MANGO:  
AN ANALYSIS IN THE PETROLINA / JUAZEIRO AREA 

 
ABSTRACT 
 
The fruit culture represents one of the most important segments for Brazilian agribusiness. 
The production of mango in the Petrolina/Juazeiro area has standed out for generating high 
rates of economic growth and social development due to the creation of jobs and income, 
which made possible a change in the economy profile of this region. However, the commerce 
of fruit has shown oscilations when it comes to returns to the farmers. This study aims to 
investigate the volatility in the mango price of the Petrolina/Juazeiro area. For this, we used 
the models with autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) and the generalized 
autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) to characterize and analyze the 
volatility of the series of daily returns of mango. The research results show that fluctuations in 
price, whether positive or negative, affect over the fruit value. However the persistence of 
volatility is minimum, where it dissipates more quickly on the behavior of the series. To 
better understand price volatility in the agriculture sector is important to help producers to 
make decisions, making it possible for them to compensate or minimize the side effects of the 
activity on the income. 
Key-words: Petrolina/Juazeiro area. Mango commerce. Price volatility. 

Classificação JEL: C53, Q13, R32 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 A fruticultura representa um importante segmento para o Agronegócio brasileiro. O 
mercado da Fruta tem estado em destaque devido o volume de negócios envolvidos e pelo seu 
potencial de exportação. Conforme o Anuário Brasileiro de Fruticultura (2012), o Brasil é o 
terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma área plantada em torno de 2,5 milhões de 
hectares e 42 milhões de toneladas produzidas anualmente. De acordo com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011), a expansão da fruticultura, com um aumento 
na produção de 19% de 2001 a 2009, ocorreu principalmente pela maior produtividade (14%) 
e expansão da área colhida (5%), como pode ser observado no Gráfico 01.  
 
 
Gráfico 01 - Evolução da Fruticultura em área colhida, produção e produtividade, entre 2001 
e 2009.  
 

 
 

 
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2011). 
 
   
 O setor frutícola contribui de forma relevante para o desenvolvimento socioeconômico 
através da utilização intensiva de mão de obra, sendo responsável pela geração de 5,6 milhões 
de empregos diretos, o equivalente a 27% do total da mão de obra agrícola do país. Dessa 
forma, o setor tem produzindo impactos significativos sobre a renda e emprego, inclusive de 
atividades não agrícolas (FACHINELLO et al., 2011). 
 A região Nordeste destaca-se pela produção de frutas frescas, favorecida pela 
potencialidade dos recursos naturais e disponibilidade de mão de obra (FAVERO, 2011). A 
região apresenta vantagens competitivas, tais como (a) a disponibilidade de terra e água de 
boa qualidade; (b) mão de obra abundante; (c) proximidade com os mercados importadores; e 
(e) ciclo produtivo mais precoce, com altos níveis de produtividade, além dos investimentos 
públicos e privados nos projetos de irrigação. Tais condições propiciaram o desenvolvimento 
da fruticultura, com a obtenção de elevada produtividade e qualidade de frutos (SANTOS E 
OLIVEIRA, 2009). 
 Situado na região do semiárido nordestino, no submédio São Francisco, o Pólo 
Petrolina/Juazeiro tem apresentado vertiginoso crescimento da produção agrícola irrigada. A 
modernização do padrão produtivo, estabelecido através da implantação de projetos na região, 



faz com que o pólo seja considerado como o maior e mais dinâmico, no tocante a fruticultura 
irrigada (CODEVASF). O crescimento verificado tem se mostrado expressivo no caso das 
culturas de uva, coco, manga, banana, goiaba, graviola, melão, pinha e mamão.  Dentre essas 
produções, podemos destacar a cultura da manga e sua importante contribuição 
socioeconômica na região do Submédio São Francisco. 
 De acordo com dados do IBGE (2012) para a Produção Agrícola Municipal, em 2010 
a região Nordeste concentrou 69% da área de mangueiras plantadas, com um total de 53.128 
hectares. As áreas plantadas nos municípios de Petrolina e Juazeiro correspondem a 15% e 
18%, respectivamente, equivalendo a 16.904 hectares plantados.   Em nível de produção, o 
Nordeste é responsável por 71% da produção total nacional, onde os municípios Petrolina e 
Juazeiro, juntos, correspondem a 31% do volume de produção nacional de manga.  
 A trajetória da evolução da cultura da manga para Petrolina e Juazeiro (Gráfico 02), 
considerando a área plantada para os dois municípios, revela que os hectares destinados a 
plantação da cultura passaram de 408 em 1990, para 16.904, em 2010. Referente à quantidade 
produzida, os municípios, que produziram conjuntamente 5.380 toneladas de manga, em 
1990, passaram a um volume de 364.793 toneladas produzidas em 2010. 
 

Gráfico 02 - Evolução da área plantada e quantidade produzida da Manga 

(Petrolina/Juazeiro) 

 

 
 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE - Produção Agrícola Municipal (2012) 

 
 A cultura da manga na região do submédio São Francisco vem se destacando no 
cenário nacional, não apenas pela expansão da área cultivada e volume de produção, mas, 
principalmente, pelos altos rendimentos alcançados e qualidade da manga produzida. O 
Gráfico 03 demonstra a evolução dos valores da produção da Manga. 
 

 

 

 



Gráfico 03 - Evolução dos valores da produção da Manga (Petrolina/Juazeiro) 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE - Produção Agrícola Municipal (2012) 

 

O cultivo da manga, de acordo com a EMBRAPA Semiárido (2010) envolve um 
grande volume anual de negócios voltados para os mercados interno e externo, revelando sua 
importância econômica e social e destacando-se entre as culturas irrigadas da região. Ainda 
que a região seja responsável por mais de 90% da exportação nacional – tendo como 
principais destinos a União Européia e a América do Norte -, o maior consumo é de caráter 
interno. A manga produzida nos municípios de Petrolina e Juazeiro tem seu principal centro 
de comercialização localizado em Juazeiro, na Bahia. As negociações são baseadas em um 
mercado spot, com preço fixo, de acordo com as tendências de oferta e demanda da fruta 
semanalmente.  
 O mercado de produtos agrícolas baseado nos contratos à vista pode representar 
instabilidade com relação aos preços de comercialização, constituindo um componente de 
risco no mercado. A flutuação sazonal ou volatilidade destes preços pode traduzir-se por 
perdas ou ganhos, estando diretamente associada à renda do produtor agrícola e aos preços 
praticados para o consumidor. Esta volatilidade pode provocar desestímulos de produção em 
períodos de baixa dos preços ou excesso de produção em períodos de preços muito elevados.  
Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo analisar a volatilidade dos preços da 
manga. Especificamente, buscou-se avaliar os retornos dos preços da manga comercializada 
no Pólo Petrolina/Juazeiro durante o período de 2002 a 2012. 

Isto posto, neste estudo utiliza-se a classe de modelos de heterocedasticidade 
condicional autorregressiva (ARCH e GARCH), que serão brevemente abordados na segunda 
sessão deste artigo, para caracterizar e analisar a volatilidade das séries de retornos mensais da 
manga. Na terceira seção, expõe-se a fonte dos dados utilizados; na quarta seção, procede-se à 
apresentação dos resultados e à discussão. Por fim, na quinta seção, as principais conclusões 
do estudo aplicado. Pretende-se, assim, fornecer subsídios para o delineamento de estratégias 
adequadas para o gerenciamento do risco de variações nos preços (retornos) do produto em 
questão.  
 

 



2 REFERENCIAL ANALÍTICO 
 

Analisando séries temporais, podem-se utilizar dois enfoques básicos, em que o 
objetivo é construir modelos para as séries com propósitos determinados. Um primeiro 
enfoque aborda a análise no domínio temporal com modelos paramétricos propostos e um 
segundo enfoque, já explora a análise baseada no domínio de freqüências e os modelos 
propostos são modelos não-paramétricos.  

A partir de uma série temporal observada em intervalos de tempo, pode-se investigar o 
mecanismo gerador da série temporal, fazer previsões de valores futuros da série, descrever 
apenas o comportamento da série e procurar periodicidades relevantes dos dados. 

Os procedimentos de previsão de séries temporais indicam que séries, principalmente 
financeiras, como preços de ações, taxas de inflação, taxas de câmbio, dentre outras, 
apresentam valores que oscilam consideravelmente de um período para outro. Observou-se 
que os erros de previsão são relativamente pequenos para alguns períodos e relativamente 
grandes para outros períodos. Tal variabilidade pode ser explicada pela volatilidade no 
mercado financeiro em decorrência de mudanças nas políticas monetária e fiscal do governo, 
mudanças nas relações internacionais de comercialização de produtos etc. Isto prova que a 
variância dos erros de previsão não é constante, mas varia de um período para outro, ou seja, 
há uma espécie de autocorrelação na variância dos erros de previsão (GUJARATI, 2000). 

Supondo que o comportamento dos erros de previsão depende do comportamento das 
perturbações da regressão, pode-se apresentar uma justificativa para a autocorrelação na 
variância das perturbações. Assim, para capturar esta correlação, Engle desenvolveu o modelo 
auto-regressivo de heteroscedasticidade condicional (ARCH). 

Os modelos ARCH, ou modelos auto-regressivos com heterocedasticidade condicional 
foram introduzidos por Engle (1982), com o objetivo de estimar a variância da inflação. A 
idéia básica é que o retorno Yt é não-correlacionado serialmente, mas a volatilidade (variância 
condicional) depende de retornos passados por meio de uma função quadrática (MORETTIN; 
TOLOI, 2004). 

A idéia principal do modelo ARCH é o fato de que a variância de “ε” no período de 
tempo t depende do tamanho do quadrado do termo de erro no período t-1, ou seja, depende 
de ε2

t-1 . O termo de erro εt, condicionado à informação disponível no período (t-1) seria 
distribuído conforme notação abaixo: 

 εt ~ N[0, ( 0 + 1 ε2
t-1)]  (1) 

Logo, a variância de “ε” no período t dependerá de um termo constante mais o 
quadrado do erro no período t-1. Esse seria o chamado processo ARCH (1), que pode ser 
generalizado para “r” defasagens de ε2. As restrições paramétricas α0 > 0, αi > 0 para todo i = 
2...p e ∑αi < 1 são necessárias para assegurar que a variância condicional seja positiva e 
fracamente estacionária. As inovações, representadas por εt, são não correlacionadas 
serialmente e não estocasticamente independentes, haja vista que são relacionadas em seus 
segundos momentos (LAMOUNIER, 2001). 

Um modelo ARCH (r) pode ser definido por: 

Yt = 0 + 1X1t + ... + k Xkt + εt ,        (2) 

Var (εt) = 2
t = 0 + 1Y2

t-1 + 2 Y 2
t-2 + ... + r Y 2

t-r ,     (3) 



em que, (εt) é uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e identicamente 
distribuídas (i.i.d.) com média zero e variância unitária, α0 > 0, αi ≥ 0, i > 0. Na prática, supõe-
se usualmente εt ~ N (0,1) ou εt ~ tv (t de Student com v graus de liberdade). 

O modelo proposto por Engle (1982) pode ser descrito em termos da distribuição dos 
erros de um modelo auto-regressivo linear dinâmico. Dado que Pt é o preço de um ativo no 
instante t, então a variação de preços entre os instantes t-1 e t é dada por ∆Pt= Pt – Pt-1. 
Denotando pt = log Pt (sendo o logaritmo na base e), define-se o retorno composto 
continuamente ou log-retorno por rt = log (Pt) – log (Pt-1), ou seja, toma-se o logaritmo dos 
preços e depois a primeira diferença. 

As séries econômicas e financeiras apresentam características comuns as demais séries 
temporais, como tendências, sazonalidade, pontos influentes (atípicos), heterocedasticidade 
condicional e não-linearidade. Já os retornos financeiros apresentam características que 
muitas séries não possuem, como por exemplo, os retornos raramente mostram tendências ou 
sazonalidades, com exceção eventual de retornos intra-diários (MORETTIN; TOLOI, 2004). 

De acordo com os autores acima, os retornos são em geral não auto-correlacionados; 
os quadrados dos retornos são auto-correlacionados, mostrando uma correlação de defasagem 
um pequena e depois uma queda lenta das demais correlações; as séries de retornos retratam 
agrupamentos de volatilidades ao longo do tempo; a distribuição (incondicional) dos retornos 
apresenta caudas mais pesadas e com mais observações do que o normal nos extremos das 
caudas do que numa distribuição normal; e algumas séries de retornos são não-lineares. 

Segundo Bollerslev (1986), uma generalização do modelo ARCH pode ampliar o 
conjunto de informações apresentado pela série temporal e obter uma formulação mais 
parcimoniosa, no sentido de apresentar menos parâmetros do que um modelo AR ou MA 
puro. Portanto, o modelo GARCH para a variância condicional pode ser utilizado para 
descrever a volatilidade com menos parâmetros do que um modelo ARCH. 

Segundo Lamounier (2001), para o modelo GARCH de ordem (1,1), tem-se que a 
variância dos erros de um modelo, econométrico ou de séries temporais, no período t 
dependerá basicamente de três termos, ou seja, de um termo médio ou constante ; de 
inovações (choques) acerca da volatilidade, que é determinada pelo quadrado dos resíduos 
(ε2

t-1) do período t-1, representado pelo termo ARCH (informações defasadas da volatilidade); 
e da revisão da volatilidade feita no último período ( 2

t-1), que é o termo GARCH (variâncias 
previstas passadas). 

Assim, o modelo GARCH (1,1) pode ser representado pela notação abaixo: 

Yt = 0 + 1X1t + ... + k Xkt + εt ,        (4) 

Var (εt) = 2
t =  + 1Y2

t-1 + 1
2

t-1   (5) 
 

No modelo GARCH (r,m), ou seja, modelo auto-regressivo com heterocedasticidade 
condicional generalizada, tem-se “r” representado pela ordem do componente ARCH e “m” 
pela ordem do componente GARCH, sendo generalizado e representado por: 

2
t =  + 1Y2

t-1 + 2 Y 2
t-2 + ... + r Y 2

t-r + 1
2

t-1 + 2
2

t-2 +...+ m
2

t-m   (6) 

Bollerslev et al (1994) colocam que a especificação mais robusta verificada nas 
aplicações é a do modelo GARCH (1,1), pois esta classe do modelo apresenta poucas 
restrições nos parâmetros. As condições impostas para a variância do processo ser positiva e 
fracamente estacionária são , α1 > 0; β1 > 0 e α1 + β1 < 1. A partir destas implicações, pode-se 



afirmar que a persistência de choques na volatilidade da série de retornos é medida pela soma 
de α1 e β1. 

Então, o somatório dos coeficientes que apresente valores baixos (próximos de zero) 
indica que um choque inicial sobre a volatilidade irá provocar efeitos rápidos sobre o 
comportamento das séries e que, após curto período de tempo, a variância da série deverá 
convergir à sua média histórica. Entretanto, quanto maior (mais próximo de um) for o valor 
do coeficiente de persistência, mais vagarosamente o choque sobre a volatilidade irá se 
dissipar e, portanto, maior será a demora do processo de reversão à média para a variância. Se 
o valor do coeficiente de persistência for maior ou igual a um, os choques na volatilidade irão 
perdurar por um período extremamente longo na série. Isto posto, diz-se que a variância 
condicional de “εt” possui raiz unitária e a variância permanecerá elevada, não apresentando 
reversão à sua média histórica. Contudo, isso não implica que a série de resíduos “εt” não seja 
estacionária, mas sim que a variância incondicional de “εt” não será (LAMOUNIER, 2001). 

Observa-se para os modelos GARCH, as mesmas vantagens e desvantagens dos 
modelos ARCH. Assim, volatilidades altas são precedidas de retornos ou volatilidades 
grandes, observando-se grupos de volatilidades presentes em séries financeiras. A 
identificação da ordem de um modelo GARCH a ser ajustado para uma série é usualmente 
difícil. Portanto, deve-se usar modelos de ordem baixa e escolher aquele melhor modelo com 
base em critérios, como o AIC ou BIC, de acordo com valores assumidos pela assimetria e 
curtose, valores da log-verossimilhança e de alguma função perda (MORETTIN; TOLOI, 
2004). 

A estimação dos parâmetros dos modelos ARCH e GARCH é feita pelo método de 
máxima verossimilhança condicional após adotar-se uma distribuição paramétrica para as 
inovações. A função de máxima verossimilhança é maximizada por métodos numéricos, 
sujeita às restrições de negatividade necessárias.  

Neste trabalho utilizou-se o método de Marquardt (1963). Para identificar a presença 
de heterocedasticidade condicional auto-regressiva, aplicou-se o teste do tipo multiplicador de 
Lagrange proposto por Engle (1982) com a estatística de teste possuindo distribuição qui-
quadrado. Logo, compara-se o valor calculado com o valor tabelado para se testar a hipótese 
nula de não evidência de heterocedasticidade condicional. 
 

3. FONTE DOS DADOS 
 

Utilizaram-se dados secundários correspondentes às séries de preços mensais 
recebidos pelos produtores brasileiros. As séries abrangem os períodos de janeiro de 2002 a 
julho de 2012 dos preços de uva, perfazendo um total de 127 observações. Os dados foram 
obtidos da Secretária da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (SEAGRI) do Estado da 
Bahia, tendo a série de preços dos produtos, sido convertida para valores atualizados, pelo 
IGP-DI, a julho de 2012. Para modelar a volatilidade dos retornos gerados, calcularam-se os 
retornos compostos continuamente ou log-retorno por rt = ln (Pt) – ln (Pt-1). 

O software utilizado para se estimar a regressão dos dados e dos modelos de análise 
foi EVIEWS 5.0, da Quantitative Micro Software. 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A Figura 1 apresenta o gráfico em linha para o comportamento da série de preços 
mensais e dos retornos da manga de Janeiro de 2002 a Julho de 2012. Na Figura 01, é possível 
perceber a existência de picos para os preços da manga (MANGAPR). A presença de um pico 



mais acentuado em relação aos demais pode ser explicada devido ao período tardio das 
chuvas, o que gerou um choque na oferta da fruta. As chuvas, que normalmente vão de 
janeiro a março, ocorreram em abril, período próximo à colheita. O excesso de água acabou 
prejudicando o teor de açúcar, comprometendo a qualidade da manga colhida. 
 

Figura 01 – Séries de preços e retornos da manga (período de 2002 – 2012). 

  

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 
A Tabela 1 relaciona as estatísticas descritivas da série de retornos do preço da manga. 

O teste Jarque-Bera, de normalidade, é assintótico (grandes amostras) e calcula a assimetria e 
a curtose dos resíduos. A sua finalidade é testar a hipótese nula de que a amostra foi extraída 
de uma distribuição normal, em que o valor da assimetria é zero e o valor da curtose, três. Os 
resultados do teste JB indicaram o valor de 2.287,955, com probabilidade de rejeição zero, ou 
seja, os resíduos da amostra não apresentam distribuição normal.  

Tabela 01 – Estatísticas Descritivas 
Estatísticas Manga 

Média 0,001068 
Mediana -0,002951 

Desvio-Padrão 0,292733 
Assimetria 1,632836 

Curtose 23,61884 
Teste Jarque-Bera 2.287,955 
Probabilidade (JB) 0,000000 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

A assimetria retrata a forma de distribuição dos dados, apresentando um coeficiente 
igual a 1,632836 para a manga. Como a média é maior do que a mediana, tem-se uma 
assimetria à direita ou positiva. A curtose, medida do pico ou do achatamento da distribuição, 
apresentando um coeficiente de 23,61884, explica que os dados estão agrupados no centro 
juntamente com algumas observações nos extremos das caudas, representando séries de 
retornos com distribuição leptocúrtica ou aguda em relação à distribuição normal revelando, 



juntamente com as outras medidas descritivas e a representação gráfica do comportamento 
dos preços e dos retornos ao longo do período de análise, que a série do produto manga exibe 
sinais de heterocedasticidade e de agrupamento de volatilidade. 

O primeiro procedimento foi ajustar um modelo ARMA (p, q) à série de retornos para 
eliminar a correlação serial entre as observações. A Tabela 2 apresenta as funções de 
autocorrelações (FAC) e funções de autocorrelações parciais (FACP), de forma que uma 
análise da FAC e da FACP do correlograma dos retornos e dos retornos quadráticos indica um 
modelo AR (1) e MA (2) para a cultura da manga. 

 
Tabela 02 – Estimativas dos coeficientes de autocorrelação e autocorrelação parcial para 
retornos e retornos quadráticos da manga (período de 2002 – 2012). 

Retornos Retornos Quadráticos 
K FAC FACP Q-Stat Prob K FAC FACP Q-Stat Prob 
1 -0.536 -0.536 36.779 0.000 1 -0.183 -0.183 4.2852 0.038 
2 -0.004 -0.409 36.781 0.000 2 -0.316 -0.361 17.152 0.000 
3 0.060 -0.273 37.256 0.000 3 0.008 -0.163 17.160 0.001 
4 -0.037 -0.245 37.439 0.000 4 -0.016 -0.208 17.193 0.002 
5 -0.002 -0.240 37.440 0.000 5 -0.011 -0.156 17.207 0.004 
6 0.090 -0.073 38.509 0.000 6 0.023 -0.127 17.281 0.008 
7 -0.138 -0.174 41.060 0.000 7 0.011 -0.101 17.298 0.016 
8 0.090 -0.120 42.149 0.000 8 -0.010 -0.095 17.311 0.027 
9 -0.039 -0.156 42.358 0.000 9 -0.021 -0.105 17.369 0.043 
10 -0.028 -0.236 42.465 0.000 10 0.018 -0.070 17.413 0.066 

k = defasagens; FAC = coeficientes de autocorrelação; FACP = coeficientes de autocorrelação parcial;  
Q-Stat = teste de significância das autocorrelações; Prob = probabilidade do teste de significância. 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

 
 O ajustamento do modelo para a correção da correlação foi feito eliminando-se vários 
coeficientes não significativos a um nível de significância de 10%. A análise dos resíduos do 
modelo corrigido forneceu Q(20) = 25,787 com P-valor igual a 0,173, o que mostra a 
eliminação da correlação serial da série de retornos mensais da soja. 

Os coeficientes de autocorrelação estimados dos retornos e dos retornos quadráticos 
exibem sinais de previsibilidade, uma proeminência de efeitos ARCH. Para confirmar a 
existência de volatilidade da série de retorno com padrão ARCH, realizou-se o teste do tipo 
multiplicador de Lagrange (Teste LM), proposto por Engler (1982) nos resíduos dos modelos 
AR e MA ajustados na regressão dos retornos. A Tabela 3 mostra os p-valores do teste e os 
resultados do teste LM, indicando a presença do efeito ARCH na série de retornos da manga. 
As estatísticas F e LM rejeitam a hipótese nula de que não há presença do efeito ARCH na 
série de retorno, ou seja, permitem que se anule a presença da homocedasticidade nos 
resíduos dos retornos. 

 
 
 
 

 



Tabela 03 – Teste ARCH de Engler (1982) dos retornos da manga (período de 2002 – 2012). 

Resíduos/AR (1) e MA (2) – Manga 
Lag P-Valor 

1 0,000023 
5 0,000761 
10 0,030920 
20 0,605986 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

A Tabela acima também expõe o p-valor do teste do multiplicador de Lagrange para 
as respectivas defasagens, indicando a presença do efeito ARCH nas séries de retornos. As 
estatísticas F também rejeitam a hipótese nula de que não há presença do efeito ARCH nas 
séries de retornos. 

Conforme a Tabela 4, o ajustamento da série do modelo para a média condicional, 
identificou que o melhor modelo para a cultura da manga foi um AR (1) MA(2) para o 
modelo da classe ARCH (1) com os parâmetros estatisticamente significativos ao nível de 
significância de 10%. A posterior análise dos correlogramas dos resíduos padronizados e dos 
quadrados dos resíduos padronizados concluiu que não existe heterocedasticidade condicional 
nos resíduos do modelo ajustado. 
 
 
Tabela 04 – Estimação do Modelo ARCH para a série de retornos da manga (período 2002 – 
2012) 

Método: ML - ARCH (Marquardt) – Distribuição Normal 
 

Série de Retornos da Manga 
 Coeficiente Erro-Padrão Estatística z Probabilidade 

AR (1) 
MA(2) 

-0,990017 
-0,980255 

0,014585 
0,026012 

-67,87975 
-37,68516 

0,0000 
0,0000 

Equação de Variância 
C 0,069470 0,003407 20,39188 0,0000 

RESID (-1)^2 0,081574 0,047924 1,702162 0,0887 
 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

De acordo com a Tabela 5, a estimação do GARCH (1,2) permitiu captar a dinâmica 
da volatilidade na série de retorno dos produtos em análise. As condições observadas para que 
a variância do processo seja positiva e fracamente estacionária é que os parâmetros da 
regressão sejam positivos e maiores do que zero.  Assim, na equação de regressão, o segundo 
parâmetro representado pelo ARCH, constitui o coeficiente de reação da volatilidade e o 
terceiro parâmetro (GARCH), representa o coeficiente de persistência da volatilidade ou o 
risco na série de retorno. 
 

 



Tabela 05 – Estimação do Modelo GARCH (1,2) para a série de retornos da manga (período 
2002 – 2012) 

Método: ML - ARCH (Marquardt) – Distribuição Normal 
 

Série de Retornos da Soja 
 Coeficiente Erro-Padrão Estatística z Probabilidade 

AR (1) 
MA(2) 

-0,990591 
-0,980440 

0,015337 
0,026785 

-64,58740 
-36,60408 

0,0000 
0,0000 

Equação de Variância 
C 0,048729 0,008319 5,857608 0,0000 

RESID (-1)^2 0,065417 0,034191 1,913305 0,0557 
GARCH (-1) 0,761797 0,130233 5,849494 0,0000 
GARCH(-2) -0,415152 0,114446 -3,627491 0,0003 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
 

A soma dos coeficientes de reação (ARCH) com o coeficiente de persistência da 
volatilidade (GARCH) define se os riscos persistem na série de retornos. Portanto, observa-se 
que o somatório dos coeficientes na cultura da manga foi igual a 0,412062, indicando baixa 
persistência de choques sobre a volatilidade dos retornos da manga. 

O somatório destes dois parâmetros indica que se o valor for maior ou próximo de um, 
maior será o efeito ao longo do tempo de qualquer instabilidade no mercado agropecuário. 
Consequentemente, este efeito decorrente de constantes flutuações de preços e produção do 
mercado agrícola tende a normalidade num maior espaço de tempo, tornando o mercado do 
produto altamente vulnerável para o mercado de futuros. 

Observa-se que o coeficiente encontrado para a série apresentou um valor 
consideravelmente baixo, ou seja, ainda que haja choques sobre os preços da manga, a 
volatilidade que se dissipará de forma mais rápida sobre o comportamento da série (menor 
período de tempo) e, portanto, menor será a demora do processo de reversão à média para a 
variância. Logo, um choque que gere um declínio ou aumento do preço da manga, tende a 
normalidade num relativo espaço curto de tempo, tornando a atividade não vulnerável.  

 
5. CONCLUSÃO 

 
A análise empírica da volatilidade dos retornos da manga retrata a importância deste 

produto na fruticultura do Brasil. O mercado deste produto é marcado por flutuações de 
preços, indicando significativas oscilações na rentabilidade desta cultura e propiciando aos 
agentes econômicos, maior lucratividade dado o seu poder de previsões mais precisas sobre o 
comportamento do mercado.  

Um modelo que incorpore termos de volatilidade condicional (modelos do tipo ARCH 
e GARCH) é mais apropriado para se utilizar em análises e previsões de séries de preços do 
que um modelo em que a variância da série não seja considerada. Portanto, estimou-se o 
modelo ARCH e GARCH para analisar a dinâmica da volatilidade na série de retornos da 
manga, identificando através do teste ARCH que as séries apresentaram heterocedasticidade 
condicional auto-regressiva em seus retornos, ou seja, choques positivos ou negativos nos 
preços dos produtos podem levar algum tempo para se normalizarem no mercado. 



O somatório dos coeficientes de reação (ARCH) com o coeficiente de persistência da 
volatilidade (GARCH), que define se os riscos persistem na série de retornos, constata um 
valor consideravelmente baixo. Com isso, conclui-se que, embora este produto apresente 
volatilidade de preços, o coeficiente de persistência da volatilidade é mínimo, indicando que 
choques na volatilidade tendem a se dissipar em um menor espaço de tempo.  
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