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RESUMO 
 

Este trabalho apresenta metodologia de mensuração e gestão de risco para 

empresas do ramo frigorífico. A ferramenta utilizada é conhecida como Earnings at 

Risk (EaR), e se adota uma visão top-down, que mostra a variação do resultado da 

empresa de acordo com variáveis explicativas de mercado e variáveis 

idiossincráticas. Através da eliminação de multicolinearidade entre essas variáveis 

com o uso da métrica de Análise de Componentes Principais (ACP), busca-se 

analisar como o novo EaR se comportaria frente ao enfoque usual, construído com 

um modelo de regressão linear múltipla. Variáveis dummy fazem parte do modelo de 

estimação do resultado futuro das empresas frigoríficas, relacionadas à ocorrência 

ou não de doenças que afetam o gado bovino, e à retirada de embargos econômicos 

de países importadores durante o período de análise. Ao fim do trabalho é verificado 

que as variáveis dummy não possuem relevância para a determinação de EaR, e 

que não se chega a conclusão de que o modelo de EaR com ACP se mostra melhor 

com menos variáveis, mantendo a mesma variância e significância estatística 

originais.  

 

Palavras-Chave: Gestão de Risco, Frigorífico, Análise de Componentes Principais, 

Earnings at Risk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

	  

ABSTRACT 
 

This paper analyzes a risk measurement and management methodology for meat 

processing companies. Earnings at Risk (EaR) is used with the adoption of a top-

down approach that expresses income variations as a function of market and 

idiosyncratic explanatory variables. With the elimination of multicolinearity between 

those variables thanks to the use of Principal Component Analysis (PCA), we 

analyze how the new EaR behaves against the more usual multiple linear regression 

model. Dummy variables are included in the estimation of future results for meat 

processing companies, representing the occurrence of diseases affecting cattle and 

the withdrawal of economic embargoes by importing countries during the period. As a 

result, it is found that the dummy variables do not contribute to determining the 

variation of EaR, and that no one comes to the conclusion that the EaR model using 

PCA shown better with less variables, with the same original variance and statistical 

significance. 

 

Keywords: Risk Management, Meat Processing, Principal Component Analysis, 

Earnings at Risk. 
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1. Introdução 
 

A importância da gestão de risco não concerne somente às instituições financeiras, 

mas também companhias dos diversos ramos atuantes na economia brasileira. 

Após a crise de 2008, ficou evidente que algumas empresas, mesmo as de grande 

porte, como Sadia e Aracruz, não possuíam controle e acompanhamento 

necessários para as suas posições financeiras, como no caso de derivativos 

exóticos. Junto a essa preocupação, há o fato dos gestores das empresas 

demandarem mais informações junto às áreas de finanças e risco para uma correta 

tomada de decisões no que tange à otimização do gerenciamento do negócio. 

Informações sobre projeções de fluxo de caixa e resultado são necessárias, através 

de simulações e modelos, para poderem ajudar na correta utilização de dados. 

O mercado de frigoríficos no país se concentra em grandes empresas como a JBS, 

a maior processadora de proteína animal do mundo. Tais empresas são grandes 

exportadoras, e deste modo os países que recebem essa mercadoria se preocupam 

com a qualidade daquilo que se compra. Notícias como a cotação do real frente ao 

dólar, que passou por forte estresse durante meados de 2013 com a possível 

retirada de estímulos de liquidez na economia norte-americana, mostram como os 

resultados das empresas exportadoras são sensíveis a esses eventos. Nesse 

contexto, boatos sobre doenças ligadas ao gado de corte, como o mal da vaca 

louca, também poderiam acarretar em uma diminuição do volume de negócios 

desses frigoríficos. 

Para os executivos, um método de estimação do impacto desses eventos seria útil 

para decidir sobre os rumos da instituição. 

Uma metodologia para medir o grau de risco das firmas é a métrica de Earnings at 

Risk (EaR), modelo baseado no Value at Risk (VaR). Entretanto, ao invés de ser 

aplicado à exposição dos ativos, o EaR avalia o impacto das variações dos fatores 

de risco de mercado no resultado das empresas. O EaR muito se assemelha ao 

Cash-Flow at Risk (CFaR), o qual trabalha com as possíveis oscilações dos fluxos 

de caixa da empresa, enquanto que o EaR utiliza o valor de Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) como medida de resultado da 

firma. 
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Apesar do modelo de EaR utilizar variáveis com correlação entre elas, como 

alternativa há a opção de eliminar essa característica para avaliar como se 

comportaria esse novo modelo, como descrito em Sheng et al. (2009). 

O que se tenta de inovador nesse estudo é a inclusão de duas variáveis dummy, 

sendo uma relacionada à ocorrência ou não de algum caso ligado a doenças do 

gado de corte, e a outra variável representando a retirada de embargos econômicos 

de países importadores das empresas do ramo frigorífico no trimestre apurado. Com 

essas novas variáveis procura-se ver como o EBITDA estimado se comportaria 

nessas condições. 

O objetivo desse trabalho é comparar o comportamento do EaR utilizando uma 

regressão convencional e uma regressão após realizada a Análise de Componentes 

Principais (ACP) com as variáveis explicativas. Há também o desejo de se verificar 

como eventos ligados à variação de fatores macroeconômicos e outros específicos 

ao setor afetam o desempenho das empresas do ramo frigorífico. 

Este trabalho foi dividido em seis seções. Além desta introdução, a segunda parte 

discute a literatura da qual partiu a proposta deste estudo. A terceira parte apresenta 

tanto as fontes quanto o tratamento dos dados necessários para realizar a análise 

proposta neste trabalho. A seção quatro identifica os modelos de risco aplicados, 

enquanto que a seção cinco mostra os resultados alcançados. Na última parte 

apresentam-se as conclusões do estudo. 

 

 

2. Revisão de Literatura 
 

A primeira e mais importante medida de risco de mercado, amplamente utilizada 

ainda nos dias atuais, é a metodologia de Value at Risk (VaR) criada pelo banco de 

investimento J. P. Morgan em 1994. 

Tal métrica ganhou tamanha relevância que acabou sendo utilizada nas medidas de 

exigência de capital regulatório mínimo segundo o acordo de Basiléia, assim como 

também internamente em instituições financeiras. No final de 1995, a Securities and 

Exchange Commision (SEC), órgão responsável pela regulação do setor de valores 

mobiliários nos Estados Unidos, propôs uma regra que exigiria das empresas norte-

americanas informações quantitativas em relação ao risco de mercado a que 
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estavam expostas, sendo que em 1997 o documento com as diretrizes e regras foi 

finalizado com o título de “Market Risk Disclosure Rules”. 

Como a proposta do modelo de VaR era voltada a instituições financeiras, a 

aplicação não se mostrou tão relevante para as corporações, devido ao fato de os 

dois setores possuírem características diferentes. Enquanto os bancos desejam 

medir o grau de incerteza do resultado financeiro de sua carteira de instrumentos 

financeiros, as empresas não financeiras procuram medi-la na sua capacidade de 

gerar resultado operacional, observando essencialmente o seu fluxo de caixa. Em 

resumo, enquanto a primeira medida se preocupa com o valor presente, a segunda 

busca estudar fluxos ou resultados futuros. 

Hayt e Song (1995) disponibilizaram uma medida de sensibilidade dos fluxos de 

caixa a fatores de risco, sendo este o primeiro estudo de grande relevância nessa 

área. Stulz e Williamson (1997) também apresentaram estudo semelhante através 

de simulação para obter a distribuição dos fluxos de caixa. 

RiskMetrics Group (1999) propôs um novo modelo de risco voltado a instituições não 

financeiras, ou seja, uma metodologia direcionada a empresas que buscam prever a 

distribuição de probabilidades de lucros ou prejuízos financeiros. Com isso, surgiu o 

conceito de Cash Flow at Risk (CFaR), um tratamento quantitativo de risco voltado a 

simulações de cenários de taxas de mercado a fim de analisar o comportamento do 

fluxo de caixa da empresa em um dado intervalo de tempo. Neste método, há a 

necessidade de se levantar todos os possíveis fatores de risco, como taxa de juros, 

taxas de câmbio índices de preço, preço de commodities, que influenciam na 

geração dos fluxos de caixa, tornando-se uma técnica custosa. 

Em 2000, a consultoria National Economic Research Associates (NERA) apresentou 

pela primeira vez uma modelagem top-down para uma medida de risco denominada 

Comparables Cash Flow at Risk (CCFaR). Diferentemente de VaR e de CFaR, que 

requerem a identificação dos fatores de risco que afetam a sua métrica final, 

denominado modelo bottom-up, o CCFaR adota uma visão geral e mais direta do 

fluxo de caixa de um conjunto de empresas com características homogêneas para 

realizar a análise de apenas uma única empresa. Neste caso, busca-se mensurar a 

volatilidade total do fluxo, e não a volatilidade dos fatores de risco. A distribuição dos 

fluxos de caixa é construída com base em estimativas dos erros passados do fluxos 

de caixa. A desvantagem está em desconsiderar os fatores específicos de cada 

empresa, fazendo com que as flutuações idiossincráticas no setor sejam ignoradas. 
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Essa metodologia foi aplicada por Stein et al. (2001) a empresas de vários ramos da 

economia norte-americana. Os critérios selecionados para agrupar as corporações 

(ou seja, criar peer groups) foram: (1) capitalização de mercado; (2) rentabilidade; 

(3) risco de fluxo de caixa da indústria1; e (4) volatilidade das ações negociadas. Os 

autores concluem que o método top-down oferece algumas vantagens, tais como: 

analisar diretamente a variabilidade do fluxo de caixa; a utilização de uma 

configuração não paramétrica, o que evita fazer a hipótese de que os fluxos de caixa 

sejam normalmente distribuídos; baixo custo e facilidade de implantação para 

qualquer quantidade de empresas não financeiras. 

LaRocque et al. (2003) utilizaram um enfoque no qual se utilizam cenários futuros 

para os fatores de risco integrando modelos macroeconômicos e metodologias 

estatísticas. O objetivo é propor uma forma de quantificar a incerteza a respeito de 

resultados financeiros e operacionais nos modelos de controle de risco. 

Para isso, propõe-se um modo de inserir aleatoriedade nos modelos, no qual se 

utiliza a mesma metodologia na qual os cenários determinísticos são construídos, ou 

seja, utilizam-se projeções determinísticas, com as mesmas equações já estimadas, 

e a mesma divisão de variáveis endógenas e exógenas, mas com a inserção de 

incertezas, como é descrito a seguir. 

No caso das variáveis exógenas, decompõe-se a série em tendência e resíduo. Para 

estimar a tendência estocástica das séries, os autores sugerem o Filtro de Hodrick-

Prescott ou o Filtro de Kalman. Estimada a tendência de cada série, consegue-se 

calcular o resíduo pela diferença entre os valores observados da série e a sua 

tendência, chegando-se assim ao valor da volatilidade idiossincrática de cada 

variável. Para a covariância, há duas maneiras como as variáveis exógenas podem 

estar correlacionadas: “através das trajetórias médias conjuntas designadas em 

cada cenário; e através da correlação dos desvios em relação às médias em cada 

um dos cenários” (LaRocque et al., 2003). 

No caso das variáveis endógenas, os autores citam que há duas fontes de incerteza: 

primária, em que o erro de previsão das variáveis exógenas se propaga para as 

variáveis endógenas; e secundária, relacionada a um erro de previsão do modelo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Risco de fluxo de caixa da indústria: mede-se através do logaritmo dos quadrados dos resíduos 
do modelo de primeiro estágio (variável dependente), que é regredido contra capitalização de 
mercado, rentabilidade, volatilidade das ações negociadas e uma dummy de setor (usando o nível de 
três dígitos da Standard Industrial Classification - SIC). Quanto maior o coeficiente dessa dummy, 
mais arriscada é a indústria em que atua essa empresa.	  
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econométrico, referente ao ruído causado pela não inclusão de variáveis. Em 

referência à fonte primária, se a incerteza da variável exógena já foi estimada, já se 

tem calculada a incerteza da variável endógena. Na fonte secundária, utiliza-se o 

desvio padrão dos resíduos das regressões que determinam o valor da variável 

endógena em questão. 

LaRocque e Lowenkron (2004) mostram em etapas como calcular CFaR e EaR, 

defendendo que este último seria a melhor métrica de risco para administrar o fluxo 

de caixa de uma empresa. 

No caso de estudos brasileiros, Perobelli e Securato (2005) aplicaram o CFaR 

combinando dados em painel com a técnica de vetores autoregressivos para prever 

o comportamento dos fatores de risco relevantes das empresas do ramo de 

distribuição de energia elétrica. Os autores concluem que o modelo seria bastante 

útil como ferramenta de elaboração de um budget plan da empresa. 

Em Varanda Neto (2004) aplicam-se modelos de CFaR e EaR a uma empresa do 

ramo de geração de energia elétrica, AES Tietê, utilizando as demonstrações 

financeiras como insumos. Os diferentes cenários aleatórios gerados por Monte 

Carlo para as variáveis macroeconômicas geraram cenários do fluxo de caixa. Sobre 

estes cenários, utiliza-se um intervalo de confiança de 97,5% para ambas as 

medidas. Isto é, a variação do fluxo de caixa da empresa tem no máximo 2,5% de 

chance de ser maior do que a estimada pelo CFaR. Na métrica de lucro, ocorreria o 

análogo para o EaR, também com 2,5% de probabilidade. Com isso, analisam-se 

seus resultados estimados como Variação de Caixa, relacionado ao CFaR, e o Lucro 

Líquido e EBITDA, relacionados ao EaR. 

Ferreira (2005) aplica EaR a instituições não financeiras na forma top-down a fim de 

verificar se atende às demandas da lei Sarbanes Oxley (SOX), como referente ao 

conhecimento da instituição das informações financeiras em termos de integridade, 

profundidade e precisão. O EaR, na forma top-down, auxiliaria na previsão de 

resultados possíveis a fim de estruturar uma tomada de decisão em cenários de 

perdas financeiras para a companhia. O estudo mostra em sua conclusão que o EaR 

não apresenta a precisão exigida para atender aos requisitos de controle interno 

preventivo previstos na SOX. 

Andrén et al.(2005) propõem coeficientes de exposição a fatores de risco (variáveis 

macroeconômicas e microeconômicas) com base em regressão múltipla como 

alternativa aos métodos bottom-up e top-down. 
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Soutelinho (2009) apresenta em seu trabalho a aplicação da abordagem de Andrén 

et al. (2005) para a indústria petrolífera no Brasil através da aplicação de CFaR. O 

autor conclui que, pelo fato do modelo usar dados estatísticos, não há como 

ponderar impactos de ocasiões não previstas no modelo, como grandes alterações 

nos valores das variáveis independentes. Para contornar esse problema, é sugerida 

a aplicação de Stress Test, que consiste em avaliar o comportamento do fluxo de 

caixa da empresa justamente nestas situações de estresse financeiro. 

Diferentemente do CFaR, no qual dados estatísticos servem de insumo para o 

modelo, no Stress Test são utilizados cenários prospectivos cujas variáveis 

independentes sofrem grandes choques em relação ao seu valor atual. Com isso, 

verifica-se como a variável resposta se comportaria nestas situações. 

Sheng et al. (2009)  propõe a utilização de EaR para empresas do ramo de papel e 

celulose no Brasil. Este trabalho se utiliza da metodologia de Andrén et al. (2005), 

mas distingue-se por utilizar fatores não correlacionados de risco. Caso os fatores 

de risco apresentem multicolinearidade, aplica-se a Análise de Componentes 

Principais (ACP), cuja função é construir novos fatores que sejam ortogonais entre 

si. O trabalho também utiliza o método de regressão linear múltipla para explicar o 

comportamento de EaR. Como conclusão, o artigo indica que ignorar a 

multicolinearidade pode levar à superestimação do risco da empresa, e que na 

ausência de colinearidade entre os fatores de risco, a regressão linear múltipla 

produzirá o mesmo efeito que uma regressão linear múltipla com o tratamento de 

ACP nas variáveis explicativas. 

Em Maciel (2011), o trabalho apresenta uma abordagem não-paramétricas para a 

estimação de VaR, Expected Shorfall (ES) e uma medida de risco espectral baseada 

no coeficiente de aversão a risco para avaliar os riscos em posições de índices de 

bolsa como S&P 500, FTSE 100, DAX, CAC 40, Nikkei 225, Hang Seng, IBEX 35 e 

Ibovespa. Para isso, o autor utiliza a técnica de bootstrap que consiste em uma 

estatística de re-amostragem. O trabalho critica as medidas de VaR e ES por não 

serem medidas de risco coerente2. O trabalho chega a conclusão que todas as 

medidas de risco aumentam significativamente e a precisão dos estimadores piora 

com a variação dos respectivos parâmetros condicionais, enquanto que a medida de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ver Acerbi (2004)	  
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risco espectral apresentou melhores resultados no sentido de previsão do risco de 

mercado. 

Em Adrian e Brunnermeier (2011), propõe-se uma metodologia de risco definida 

como CoVaR, que é um modelo multivariado que capta os efeitos de 

transbordamento negativo. Com isso, captam-se três aspectos fundamentais: o risco 

sistêmico, definido como a contribuição marginal de um efeito adverso nos retornos 

dos papel de uma empresa para o valor em risco do sistema; o efeito contagio, que 

mensura a externalidade negativa de um papel em relação aos outros em um 

ambiente adverso; e o stress test, que verifica a contribuição marginal de um papel 

no caso de um evento de stress financeiro no sistema. O modelo CoVaR é estimado 

por regressores quantílicos. O trabalho dos autores teve o objetivo de gerar uma 

métrica para identificar aqueles retornos de ativos financeiros das empresas que 

impactasse a maior externalidade negativa (spillover effect) sobre outros papéis de 

empresas. 

O trabalho anterior serviu como base para Almeida et al. (2012), em que além da 

estimativa das três medidas de monitoramento, inovou-se com a construção de uma 

matriz de contágios que consiste em projetar as conexões negativas entre os 

retornos dos papéis das empresas e captura as que mais contagiam e as que mais 

são contagiadas por um cenário adverso nos retornos dos papéis financeiros das 

outras. O artigo conclui que há a inexistência de correlação entre os métodos VaR e 

CoVaR, além do risco sistêmico sinalizado por papéis que geram mais 

externalidades negativas para o mercado financeiro domestico. Também é verificado 

que um distress nos retornos do Ibovespa possui mais spillover effect sobre os 

papéis das empresas da BM&FBOVESPA do que um distress nos retornos do 

mercado internacional. E a inovação da matriz de contagio revela que as inter-

relações de contágios entre os retornos dos papéis mostram indícios setoriais para 

avaliação e gestão de riscos. 

Januzzi et al. (2012) comparam dois métodos para o CFaR: o modelo autoregressivo 

com médias móveis (ARIMA) e o modelo de vetores autoregressivos com 

mecanismo de correção de erros (VAR/VECM). Para isso, no primeiro modelo 

aplica-se a mesma metodologia estabelecida em Stein et al. (2001), ou seja, 

CCFaR, um método top-down em que se leva em conta o comportamento passado 

da variável de interesse (Receita Operacional Líquida e Custo e Despesa 

Operacional) e do seu termo de erro. Para o segundo modelo agrega-se o enfoque 
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top-down descrito em Andrén et al. (2005), em que se incorporam variáveis 

explicativas  macroeconômicas e específicas ao setor em que a empresa atua para 

explicar a variação do fluxo de caixa. O coeficiente de determinação R2 indica a 

importância dos fatores macroeconômicos na variação do fluxo de caixa, enquanto 

que 1-R2 mostra o peso dos fatores não macroeconômicos nessa variação. A 

distribuição do fluxo de caixa condicional é obtida pela substituição dos valores 

simulados com a matriz de covariância das variáveis macroeconômicas e de 

mercado nas equações de previsão do fluxo de caixa, adicionando-se ainda a 

distribuição do termo de erro. Os autores concluem que o modelo de vetores 

autoregressivos com médias móveis supera o modelo autoregressivo por apresentar 

menor estatística de erro. 

Tristão (2013) também utilizou o trabalho de Adrian e Brunnermeier (2011) como 

base para mensurar a contribuição dos bancos no mercado financeiro brasileiro ao 

risco sistêmico. Os resultados alcançados denotam que existe uma grande 

divergência nos níveis de risco entre os períodos de baixa e alta estabilidade 

financeira, uma relação não linear entre tamanho e risco gerados pelas instituições 

financeiras, e que o VaR nem sempre acompanha a contribuição de um banco ao 

risco sistêmico, criticando as métricas de regulação em vigência.  

 

 

3. Variáveis e Dados  
 

Para o estudo do risco das empresas atuantes no ramo de processamento de 

carnes e a aplicação de EaR usa-se como variável dependente o EBITDA das 

firmas. As empresas que fazem parte da análise são companhias abertas, com 

ações negociadas na BM&FBOVESPA. Portanto, suas informações são 

publicamente disponíveis. As empresas são JBS, MARFRIG e MINERVA. 

Em termos de variáveis independentes, são utilizados dados macroeconômicos, 

como o índice de preços ao consumidor (IPCA, Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), a taxa básica de juros SELIC, e as taxas de câmbio de moedas 

estrangeiras, considerando que as empresas são exportadoras; as moedas 

consideradas são o dólar americano e o euro em relação ao dólar americano. Os 

valores dessas variáveis com exceção do euro estão disponíveis no sítio do Banco 
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Central do Brasil (BCB). Os dados do euro foram coletados no terminal de feeder da 

Bloomberg, terminal de notícias e dados de mercado. 

Quanto a dados específicos do setor de frigoríficos são utilizados o preço do boi à 

vista no estado de São Paulo, disponível no sítio do Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada da ESALQ-USP; uma variável dummy referente a casos de 

doenças ligadas ao gado bovino, identificadas no sítio da World Organization for 

Animal Health (OIE), atribuindo-se valor igual a um quando ocorre algum caso de 

doença bovina, como a febre aftosa ou a encefalopatia espongiforme bovina (EEB), 

conhecida como “mal da vaca louca”, e zero em caso contrário; e outra variável 

dummy representando casos de retirada de embargos econômicos de países 

importadores de carne bovina in natura, no qual se utiliza o valor igual a um em caso 

de retirada de embargos, e zero caso não haja nenhum evento de retirada. Ou seja, 

a variável apresentará valor igual a um apenas nos trimestres em que seja 

comunicado que algum país importador que mantinha até aquele instante o embargo 

de carne bovina esteja retirando essa restrição. Caso não haja nenhuma notificação 

de retirada, a dummy assume valor igual a zero. Tal informação provém do sítio do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

O período coberto pelos dados vai de março de 2007 a setembro de 2014, 

considerando-se que os dados de EBITDA são divulgados trimestralmente. O dado 

do último trimestre dessa série é utilizado para fins de validação dos modelos 

estimados 

Para a variável dummy doença, houve registro de apenas dois casos no período de 

análise. O primeiro registro foi divulgado pelo MAPA em dezembro de 2012, 

referente ao caso de mal da vaca louca no estado do Paraná ocorrido em 2010. O 

segundo registro foi informado em abril de 2014, também referente ao um caso de 

mal da vaca louca no estado do Mato Grosso, mas sendo a sua ocorrência em 

março do mesmo ano. 

Para a variável dummy retirada de embargo consideraram-se seis trimestres de 

ocorrência. A primeira ocorrência se refere à retirada de embargo por parte do Irã 

em julho de 2007, causado pelo caso de febre aftosa em dezembro de 2005. Por 

esse mesmo motivo a Rússia retirou o seu embargo em novembro de 2007. 

Novamente, a Rússia retira o embargo, em novembro de 2012, que estava em vigor 

desde junho de 2011 pelo fato de algumas empresas não estarem em conformidade 

com as normas e legislação daquele país. Em março de 2013, outros dois frigoríficos 
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também são liberados do embargo pela Rússia pelo mesmo motivo anterior. A 

Ucrânia libera a volta da importação de produtos de dois estados do Brasil em junho 

de 2013, restrição que estava em vigor desde março de 2013 devido ao caso de 

presença da bactéria Listeria em alguns lotes. No terceiro trimestre de 2014 houve 

várias retiradas de embargo: em julho, a China abre novamente o seu mercado, 

abolindo restrição que estava em vigor desde dezembro de 2012 devido a um caso 

de mal da vaca louca; e em agosto o Irã e o Egito também retiram seus embargos, 

devidos ao caso de mal da vaca louca divulgado em maio de 2014. No entanto, o 

terceiro trimestre de 2014 servirá como amostra de validação, não entrando na 

regressão do estudo, ou seja, este trimestre servirá como o período a ser projetado. 

A tabela 3.1 mostra o resumo dos embargos econômicos por país, período do 

embargo, e o seu motivo. 

 

	  
Tabela 3.2 - Embargos Econômicos 

País Início do embargo Fim do embargo Motivo do embargo 
Irã 4 trimestre 2005 3 trimestre 2007 febre aftosa 
Rússia 4 trimestre 2005 4 trimestre 2007 febre aftosa 
Rússia 2 trimestre 2011 4 trimestre 2012 problemas normativos 
Rússia 2 trimestre 2011 1 trimestre 2013 problemas normativos 
Ucrânia 1 trimestre 2013 2 trimestre 2013 bactéria Listeria 
China 4 trimestre 2012 3 trimestre 2014* vaca louca 
Irã 1 trimestre 2014 3 trimestre 2014* vaca louca 
Egito 1 trimestre 2014 3 trimestre 2014* vaca louca 

Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

 

 

4. Metodologia 
 
4.1. Modelos de Risco para Empresas Não Financeiras 
 
O primeiro modelo de risco empregado tem o Value at Risk (VaR) como principal 

referência para os gestores. Este primeiro modelo de natureza paramétrica, 

representa o quanto se pode perder em termos de valor com uma carteira em 

determinado período, com um intervalo de confiança IC ou um nível de significância 

α. 
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Por ser uma medida de fácil aplicação, sem requerer muito processamento 

computacional, e por representar de uma forma simples, em apenas um número, o 

quanto uma instituição pode estar exposta em termos de risco, essa medida foi 

muito utilizada na época em que foram realizadas as primeiras medições de risco. 

Normalmente, utiliza-se como horizonte de tempo apenas um dia, sendo assim uma 

medida adequada para as instituições financeiras na análise de suas carteiras. 

Como tais carteiras envolvem ativos líquidos e negociáveis, seus valores estão 

expostos a variações diárias de preços de mercado. O VaR pode ser expresso na 

equação (1) a seguir: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜!! ≤ 𝑉𝑎𝑅 = 𝛼%    (1) 

 

onde: 

ResultadoΔ!:  variação  do  valor  de  um  determinado  ativo  em  um  período  Δt. 

α%:  nível  de  significância,normalmente  associado  a  uma  distribuição  normal. 

 

No entanto, para empresas fora do ramo financeiro, não se pode considerar o VaR 

como uma ferramenta eficaz devido às diferenças de natureza do negócio de uma 

empresa e de um banco, fundo de investimento ou qualquer outra instituição do 

ramo financeiro. 

Para uma empresa não financeira, não existe somente a preocupação com a 

variação do valor do seu portfólio em um horizonte curto de tempo à frente. O mais 

importante é a preocupação com a geração de caixa e a administração dos fluxos 

futuros, com a exigência de gerar lucro para o acionista a cada ano. Surge, portanto 

a necessidade de se medir a variabilidade do fluxo de caixa. Para isso, RiskMetrics 

propôs um novo modelo com o nome de Cash Flow at Risk (CFaR), justamente 

voltado a essa demanda das empresas. 

Essa ferramenta adota não mais os resultados dos ativos e passivos da empresa, 

mas sim qualquer fluxo de caixa esperado como principal variável a ser estimada. 

Outra diferença relevante, quando comparado ao VaR, é a de que o CFaR adota 

normalmente o trimestre ou ano como horizonte de tempo, uma vez que os dados de 

balanço e resultado das empresas possuem essa periodicidade de divulgação. 
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O CFaR representa o máximo que um determinado fluxo de caixa pode atingir, em 

um período Δt, com um intervalo de confiança IC, ou um nível de significância α, 

conforme equação (2) abaixo: 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜  𝑑𝑒  𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎Δ! ≤ 𝐶𝐹𝑎𝑅 = 𝛼%   (2) 

 

onde: 

Fluxo  de  CaixaΔ!:  fluxo  de  caixa  de  um  determinado  ativo  em  um  período    Δt. 

α%:nível  de  significância,normalmente  associado  a  uma  distribuição  normal. 

 

Os trabalhos publicados referentes ao CFaR já utilizaram diversas métricas de fluxos 

de caixa, tais como Receita Bruta, Receita Líquida, Custo das Mercadorias Vendidas 

(CMV), Despesas Operacionais, e várias outras. 

Um caso particular se refere a uma conta de balanço ou conta de resultado, obtida 

através de informações contábeis, disponibilizada nos resultados trimestrais de 

companhias abertas, e muito utilizada nas análises de balanços. Esta conta é 

conhecida como Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 

(EBITDA) ou Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização 

(LAJIDA). Nesta situação, adota-se o nome de Earnings at Risk (EaR). 

Como mencionado em Jannuzzi et al. (2012), necessita-se definir a distribuição de 

probabilidades da variável fluxo de caixa, e os autores apresentam três abordagens 

de acordo com a visão da análise: bottom-up, proposta pela RiskMetrics (1999); top-

down, proposta por Stein et al. (2001); e Exposure-Based CFaR, proposta por 

Andrén et al. (2005). 

Neste presente trabalho, optou-se como metodologia o último modelo, o Exposure-

Based CFaR. O método foi apresentado por Andrén et al. (2005) a fim de tentar 

melhorar os dois enfoques anteriores (bottom-up e top down). 

Em uma visão geral, oferece-se um tratamento do risco através de uma regressão 

múltipla na qual a variável explicada é a medida de fluxo de caixa, com base em 

variáveis explicativas representadas por fatores de risco de cunho macroeconômico 

e de mercado, possivelmente interdependentes. 

De acordo com os autores, os coeficientes da regressão permitem avaliar o impacto 

de variações não esperadas dos fatores de risco sobre a variável resposta. 
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Com isso, uma análise multivariada denominada de Modeling Uncertainty Strategy 

(MUST) foi proposta, para o período t, em que 𝐸!!! representa a expectativa de cada 

variável indicada no período t-1, conforme equação (3) descrita abaixo: 

 

𝑋!!" − 𝐸!!! 𝑋!!" = 𝛽! + 𝛽! 𝜋!!" − 𝐸!!! 𝜋!!" + 𝛽! 𝜋!!" − 𝐸!!! 𝜋!!" + 𝛽! 𝑆!!"  !" −

𝐸!!! 𝑆!!"  !" + 𝛽! 𝑖!!" − 𝐸!!! 𝑖!!" + 𝛽! 𝑖!!" − 𝐸!!! 𝑖!!" + 𝛽! 𝑃!!" − 𝐸!!! 𝑃!!" + 𝜀!  

(3) 

 

onde: 

X!!":  fluxo  de  caixa  em  moeda  nacional  (DC). 

π!!":  inflação  doméstica  (DC). 

π!!":  inflação  estrangeira  (FC). 

S!!"  !":  taxa  de  câmbio  à  vista  (DC  em  relação  a  FC). 

i!!":  taxa  de  juros  doméstica  (DC). 

i!!":  taxa  de  juros  estrangeira   FC . 

P!!": cotação  da  commodity  doméstica  mais  relevante. 

 
 
4.2. Análise de Componentes Principais 
 
A análise de componentes principais tem como meta gerar um conjunto de variáveis, 

a partir de um número de combinações lineares de variáveis originais, de forma que 

a variância do conjunto dessas novas variáveis seja semelhante à variância do 

conjunto das variáveis originais. Para isso, busca-se a transformação dos dados 

com a criação de componentes ortogonais, de tal forma que o primeiro componente 

seja responsável pela maior parcela possível da variância total, ou seja, ele consiga 

representar a maior parte da variação nas variáveis originais. 

Conforme mencionado, em sua aplicação original, os modelos de EaR se utilizaram 

de regressão linear múltipla, em que a variável resposta é EBITDA e as variáveis 

independentes representavam tanto características específicas da empresa quanto 

fatores macroeconômicos. Considerando-se que pode haver correlação entre essas 

variáveis, a aplicação da metodologia de ACP pode ser realizada a fim de se 

observar os efeitos na aplicação do modelo de EaR. Utilizando-se esse modelo de 
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ACP, as variáveis independentes são ortogonalizadas, ou seja, resulta-se na 

eliminação de colinearidade entre elas. 

Outra vantagem na aplicação da ACP diz respeito à diminuição da dimensionalidade 

do conjunto original de dados, de forma que as fontes mais relevantes de informação 

sejam utilizadas, tentando se manter a mesma variância total das variáveis originais. 

Em resumo, tenta-se construir um modelo para a mesma variável dependente, mas 

com um número reduzido de variáveis explicativas (componentes principais), 

mantendo a mesma variância do conjunto das variáveis originais. Os componentes 

são ordenados de forma decrescente, segundo a proporção da variância total pela 

qual são responsáveis. 

O modelo inicial de regressão linear múltipla pode ser ilustrado pela equação a 

seguir: 

 

𝐸𝑎𝑅! = 𝛽! + 𝛽! ∙ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝐵𝑜𝑖! + 𝛽! ∙ 𝐷ó𝑙𝑎𝑟! + 𝛽! ∙ 𝐸𝑢𝑟𝑜! + 𝛽! ∙ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶! + 𝛽! ∙ 𝐼𝑃𝐶𝐴!   +

𝛽! ∙ 𝐷𝑜𝑒𝑛ç𝑎! + 𝛽! ∙ 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎! + 𝜀! (4) 

 

Com a aplicação da ACP, teríamos uma expressão análoga à anterior, mas, na 

posição das variáveis independentes acima teríamos os chamados componentes: 

 

𝐸𝑎𝑅!!"# = 𝛽! + 𝛽! ∙ 𝐶!! + 𝛽! ∙ 𝐶!! +⋯+ 𝛽! ∙ 𝐶!!   + 𝛽!!! ∙ 𝐷𝑜𝑒𝑛ç𝑎! + 𝛽!!! ∙ 𝑅𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎! +

𝜀!!"#                          (5) 

 

onde cada componente 𝐶!
! seria uma combinação linear das variáveis explicativas 

originais do modelo, sendo 𝑗 ≤ 𝑛 , onde n é o número de componentes principais. 

 

𝐶!
! = 𝑘!,! ∙ 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝐵𝑜𝑖! + 𝑘!,! ∙ 𝐷ó𝑙𝑎𝑟! + 𝑘!,! ∙ 𝐸𝑢𝑟𝑜! + 𝑘!,! ∙ 𝑆𝐸𝐿𝐼𝐶! + 𝑘!,! ∙ 𝐼𝑃𝐶𝐴! (6) 

 

onde 𝑘!,!   , com  i = 1, 2,… , 5 representam os coeficientes das diversas variáveis em 

cada componente 𝐶!
!. 

 

Pela própria motivação da aplicação dessa metodologia, busca-se um número de 

componentes menor do que o número de variáveis independentes. Na ACP, seus 
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componentes buscam representar a mesma informação com menos variáveis, ou 

seja, mantendo a mesma variância das variáveis originais. 

Nota-se que na equação (6) não se encontram as variáveis relacionada à dummy de 

doenças e à dummy de retirada de embargos, sendo que ambas não entram no 

cálculo das componentes principais. 

Na simulação do EaR, a projeção das variáveis seguirá uma distribuição normal, 

ressaltando-se que o EBITDA possui divulgação trimestral, e sendo assim, tais 

variáveis serão ajustadas para seguir essa periodicidade. 

Após a aplicação da metodologia de EaR convencional e a de EaR com ACP, 

comparam-se os dois resultados com o EBITDA fora da amostra, que no caso é 

valor de EBITDA do primeiro trimestre divulgado após o período de estimação dos 

modelos. 

No trabalho de Sheng et al. (2009), houve a aplicação da metodologia Exposured 

Based CFaR juntamente com ACP nas variáveis explicativas, conforme modelo 

adotado no presente trabalho. No entanto, além da diferença da opção por realizar o 

experimento em empresas de outro ramo, no caso de frigoríficos, este estudo 

contribui com uma abordagem de adoção de variáveis dummy relacionadas a 

eventos específicos no setor a fim de analisar o comportamento da variável 

resposta. Outro contraste destacado se refere ao fato do trabalho de Sheng et al. 

(2009) ter aplicado o método de Backward Analysis3 que consiste em diminuir o 

número de variáveis explicativas no modelo, começando com aquele que possua o 

maior p-valor, retirando-se sucessivamente variáveis seguindo esse critério até que 

se alcance um p-valor global de 5%. Com isso, os modelos de regressão múltipla 

diminuem o número de variáveis explicativas, de acordo com a significância 

individual de cada uma delas. Neste presente trabalho, mantem-se todas as 

variáveis explicativas originais do modelo. Desta maneira, ao contrário do referido 

estudo, a técnica de Backward Analysis se afasta do foco que consiste em avaliar a 

métrica de EaR das empresas. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Ver Montgomery et al. (2006)	  
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5. Resultados 
 
Nesta seção, primeiramente é mostrado o resultado da regressão linear múltipla na 

sua forma usual. Posteriormente, é exibido o que se alcançou com o método de ACP 

para as variáveis explicativas da regressão. E na parte final da seção, apresentam-

se os resultados expostos da simulação de Monte Carlo, em que os dois enfoques 

foram utilizados para estimar o EBITDA do trimestre seguinte ao da amostra. 

 

 

5.1. Regressão linear múltipla 
 

Tendo como base apenas uma análise da resposta da variável resposta em função 

das variáveis independentes, esperam-se as seguintes relações ilustradas na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 5.1 - Resultados Esperados 

  JBS MINERVA MARFRIG 
boi - - - 
ptax +/- +/- +/- 
euro +/- +/- +/- 
selic - - - 
variação ipca - - - 
dummy doença - - - 
dummy retirada + + + 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se que não há diferença na relação das variáveis explicativas para as 

empresas. 

Para uma variação negativa da variável boi, espera-se que o lucro das empresas 

aumente, devido ao setor ligado aos frigoríficos, comum dos principais produtos de 

venda, a carne bovina in natura, ligado ao preço do boi. Como este preço se refere 

ao preço de venda do pecuarista ao frigorifico, ou seja, um insumo, com um 

aumento do preço maior o custo da empresa, acarretando em uma diminuição no 

lucro. 

Para as variáveis ptax e euro, o sinal da relação esperada com a variável resposta é 

indeterminado. Poderia haver uma situação em que as variáveis agiriam de forma 
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negativa caso as dívidas nessas moedas como aquisições de empresas ou títulos 

emitidos, ambos no exterior, fossem maior do que a receita proveniente da 

exportação. A relação positiva ocorreria na situação oposta, ou seja, a receita 

originada da exportação possuir maior peso do que as dívidas vindas do exterior. 

Espera-se que a variação da taxa SELIC afete de forma negativa o EBITDA, dado 

que um aumento na taxa básica de juros teria como consequência uma retração na 

demanda, além de tornar tanto os investimentos quanto as captações mais caras do 

ponto de vista das corporações, elevando os seus custos. 

No caso da variação do IPCA, um incremento de valor deve produzir um choque 

negativo na variável resposta, tendo em vista que reflete uma possível contração na 

demanda e aumento nos custos. 

Para a variável dummy doença, estima-se uma relação negativa, visto que possa 

haver uma diminuição na demanda, principalmente por importadores, dado o seu 

histórico de aversão a doenças relacionadas ao gado. 

Deste fato também decorre a variável dummy retirada, quando algum país 

importador que esteja embargando as exportações de carne bovina do Brasil retire 

essa restrição, seja qual tenha sido o motivo original da interdição. Ou seja, espera-

se que a variável resposta aumente em casos da variável possuir valor ‘1’. 

Em um primeiro instante, realizou-se uma análise dos dados a fim de se verificar se 

as séries são não estacionárias através da presença de raiz unitária nas séries de 

dados. Foram realizados os testes de Dickey-Fuller aumentado (ADF) e Philipps-

Perron (PP). A tabela abaixo resume os resultados desses testes, e os seus 

detalhes estão no Apêndice A. 

 

Tabela 5.2 - Testes de estacionariedade 

 
teste ADF teste PP 

EBITDA JBS I(1) I(1) 
EBITDA Marfrig I(0) I(0) 
EBITDA Minerva I(1) I(1) 
boi I(1) I(1) 
ptax I(1) I(1) 
euro I(1) I(1) 
selic I(1) I(1) 
variação ipca I(0) I(0) 

Fonte: Elaboração própria	  
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Nota-se que os dois testes apresentaram resultados idênticos: ou seja, enquanto as 

séries de dados EBITDA JBS, EBITDA Minerva, boi, ptax, e euro são I(1), as outras 

séries EBITDA Marfrig e variação do ipca são I(0). Desta forma, as variáveis são 

transformadas em retornos, com exceção da variação do IPCA, pois esta já 

apresenta estacionariedade, e da selic, à qual se aplicaram diferenças. No caso da 

variável selic, mesmo a série de primeiras diferenças continua sendo não 

estacionária, de modo que se aplicou a segunda diferença. Optou-se por transformar 

a variável EBITDA Marfrig em retorno, apesar de ser estacionária, para que todas as 

variáveis de EBITDA estejam na mesma métrica. 

Na tabela 5.3, verifica-se a matriz de correlação entre as variáveis independentes.  

Analisando-se esses dados, destaca-se uma alta correlação entre ptax retorno e 

euro retorno, demonstrando uma evidência de multicolinearidade. 

Outro indício de presença de multicolinearidade foi observada através do fator de 

inflação da variância, ou variance inflation factor (VIF). Neste método, aquelas 

variáveis que apresentarem valor maior do que dois, possuem multicolinearidade, 

conforme visto novamente em ptax retorno e euro retorno. A tabela 5.4 apresenta o 

VIF de cada variável independente. 

Tabela 5.3 - Matriz de correlação – variáveis básicas 

  
boi 

retorno 
ptax 

retorno 
euro 

retorno 
selic 

diferença 
variação 

ipca doença retirada 
boi retorno 100% 

      ptax retorno -23% 100% 
     euro retorno 31% -74% 100% 

    selic diferença 10% -21% 15% 100% 
   variação ipca 24% -11% 18% -11% 100% 

  doença 4% -9% 11% 1% 19% 100% 
 retirada 22% -13% 24% 21% 6% 23% 100% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 5.4 - VIF para as variáveis independentes 

Variável VIF 
euro retorno 2.40 
ptax retorno 2.27 
boi retorno 1.19 
retirada 1.19 
variação ipca 1.14 
selic diferença 1.12 
doença 1.10 
Fonte: Elaboração própria 
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As Tabelas 5.5.a, 5.5.b e 5.5.c apresentam os resultados da análise de regressão 

linear múltipla utilizando as transformações mencionadas para cada empresa. Como 

mencionado da seção de Metodologia, diferentemente de Sheng et al. (2009), não 

se aplica o método de Backward Analysis. Esta decisão se deve ao fato deste 

estudo ter como objetivo prever o EaR, e não testar a significância individual das 

variáveis. 

 

Tabela 5.5.a - Regressão linear múltipla - retorno de EBITDA JBS 

Variável Coeficiente   Desvio Padrão Estatística t P-valor 
boi retorno 12.62 

 
23.74 0.53 0.6010 

ptax retorno 5.38 
 

23.40 0.23 0.8200 
euro retorno 26.62 

 
49.03 0.54 0.5930 

selic diferença* 73.01 
 

202.14 0.36 0.7220 
variação ipca 35.05 

 
849.90 0.04 0.9680 

dummy doença -0.83 
 

5.51 -0.15 0.8810 
dummy retirada -2.83 

 
3.86 -0.73 0.4720 

constante 1.24   4.13 0.30 0.7680 
R2 0.0613 

 
Estatística F 0.19 

 R2 ajustado -0.2672   P-valor (F) 0.985   
 *segunda diferença 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a empresa JBS, nota-se que o teste F, que mede a significância global dos 

coeficientes das variáveis explicativas mostra um valor muito baixo, de 0,19, 

resultando em um p-valor de 98%, com o R2 de 0,06, mostrando que as variáveis 

não são significantes estatisticamente. 

Observando-se os parâmetros estimados, pode ser avaliado o impacto destas sobre 

o EBITDA de cada empresa, além de se poder comparar com o esperado, de acordo 

com a Tabela 5.1. 

Quando se analisa os sinais dos coeficientes no caso  de doença, observa-se que 

ele apresentou o sinal que era esperado, enquanto que nos casos de boi retorno, 

selic diferença, variação ipca e retirada mostraram sinais opostos àqueles que eram 

previstos. Para ptax retorno e euro retorno, não havia uma previsão certa em relação 

aos sinais dos coeficientes.  

As variáveis independentes não mostraram significância estatística, uma vez que o 

p-valor de cada uma delas mostrou um valor elevado. 
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Tabela 5.5.b - Regressão linear múltipla – retorno de EBITDA Marfrig 

Variável Coeficiente   Desvio Padrão Estatística t P-valor 
boi retorno -5.07 

 
21.90 -0.23 0.8190 

ptax retorno 88.51 
 

21.59 4.10 0.0010 
euro retorno 18.89 

 
45.23 0.42 0.6810 

selic diferença* 41.10 
 

186.47 0.22 0.8280 
variação ipca -128.50 

 
784.03 -0.16 0.8710 

dummy doença 0.68 
 

5.09 0.13 0.8940 
dummy retirada -0.20 

 
3.56 -0.06 0.9560 

constante 1.85   3.81 0.48 0.6330 
R2 0.6233 

 
Estatística F 4.73 

 R2 ajustado 0.4914   P-valor (F) 0.0029   
* segunda diferença 

Fonte: Elaboração própria 

 

No caso da empresa Marfrig, observa-se um p-valor global estatisticamente 

significativo (0,29%), enquanto que o seu R2 mostra um valor elevado de 0,62. 

As variáveis boi retorno e variação ipca mostraram os sinais que eram esperados, 

ao contrário daquilo que se verifica em selic diferença, doença e retirada.  

Dentre as variáveis explicativas, destaca-se o p-valor da ptax retorno de 0,10% 

considerado estatisticamente significante.  

 

Tabela 5.5.c - Regressão linear múltipla – retorno de EBITDA Minerva 

Variável Coeficiente   Desvio Padrão Estatística t P-valor 
boi retorno -3.20 

 
2.73 -1.17 0.2560 

ptax retorno 0.06 
 

2.70 0.02 0.9820 
euro retorno -0.78 

 
5.65 -0.14 0.8920 

selic diferença* -4.52 
 

23.29 -0.19 0.8480 
variação ipca 26.39 

 
97.92 0.27 0.7900 

dummy doença 0.77 
 

0.64 1.21 0.2400 
dummy retirada -1.20 

 
0.44 -2.69 0.0140 

constante 0.01   0.48 0.03 0.9770 
R2 0.3846 

 
Estatística F 1.79 

 R2 ajustado 0.1692   P-valor (F) 0.1460   
* segunda diferença 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para a empresa Minerva, o seu teste F mostrou um p-valor global também 

estatisticamente significativo de 15%, com o seu R2 mostrando um valor de 0,38. 
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Apenas o sinal dos coeficientes das variáveis boi retorno e diferença de selic se 

apresentaram conforme eram previstos, enquanto que o sinal de todos os outros 

coeficientes veio o oposto do que era esperado. 

Neste modelo, nota-se que apenas o p-valor da dummy retirada apresentou 

significância estatística com um valor de 1,40%. 

 

5.2. Regressão linear múltipla com ACP 
 

A análise de componentes principais (ACP) foi aplicada às variáveis boi retorno, ptax 

retorno, euro retorno, selic diferença e variação ipca. Os coeficientes dos 

componentes estão na Tabela 5.6.  

 

Tabela 5.6 - Coeficientes dos componentes principais (Autovetores) 

Componente C1 C2 C3 C4 C5 
boi retorno 0.3964 0.295 0.5981 -0.6259 -0.0799 
ptax retorno -0.5973 0.1795 0.3601 -0.0381 0.6927 
euro retorno 0.616 -0.0641 -0.324 -0.0408 0.714 
selic diferença 0.223 -0.6183 0.6157 0.431 0.0562 
variação ipca 0.2384 0.7031 0.169 0.6476 -0.0289 

Fonte: Elaboração própria 

 

Estes componentes são as novas variáveis do modelo de regressão. Entretanto, um 

dos objetivos no método de ACP é diminuir o número de variáveis explicativas, 

eliminando algumas variáveis originais que contenham pouca informação. Neste 

modelo, o primeiro componente explica a maior parte da variabilidade dos dados, o 

segundo componente o segundo maior, e assim por diante, conforme descrito na 

ACP. A Tabela 5.7 indica que o componente C1 contribui com um peso 2 de acordo 

com o seu autovalor, de um total de 5, ou seja, 40,78% da variância dos dados. 

 

Tabela 5.7 - Autovalores e a proporcionalidade dos componentes 

Componente Autovalor Proporção Acumulada 
C1 2.039030 40.78% 40.78% 
C2 1.158500 23.17% 63.95% 
C3 0.865404 17.31% 81.26% 
C4 0.683033 13.66% 94.92% 
C5 0.254037 5.08% 100.00% 

Fonte: Elaboração própria 
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De acordo com Hair et al. (2009), para se chegar ao número ideal de componentes, 

um dos métodos seria utilizar o critério de Kaiser ou critério da raiz latente, que 

consiste em verificar quantos componentes possuem autovalor maior do que um, os 

quais seriam considerados significantes. Neste caso, verifica-se que apenas os dois 

primeiros componentes se encaixam neste critério. No entanto, nota-se que os dois 

primeiros componentes representam apenas 64% da variância dos dados, um valor 

considerado baixo. Quando se observa o terceiro componente, o seu autovalor é 

próximo de um, e com ele, a variância acumulada chega a um valor mais 

significativo de 81%. Com isso, adotam-se três componentes para o modelo de 

regressão. 

As Tabelas 5.8.a, 5.8.b e 5.8.c relatam os resultados da estimação de regressão 

linear múltipla incluindo como variáveis independentes os fatores construídos com 

base no uso de ACP para cada empresa. 

 

Tabela 5.8.a - Regressão linear múltipla com ACP - retorno de EBITDA JBS 

Variável Coeficiente   Desvio Padrão Estatística t P-valor 
c1 16.47 

 
17.97 0.92 0.3690 

c2 -20.28 
 

186.65 -0.11 0.9140 
c3 24.11 

 
92.99 0.26 0.7980 

dummy doença -0.83 
 

5.22 -0.16 0.8750 
dummy retirada -2.43 

 
3.63 -0.67 0.5100 

constante 1.42   1.69 0.84 0.4110 
R2 0.0486 

 
Estatística F 0.22 

 R2 ajustado -0.1677   P-valor (F) 0.9479   
Fonte: Elaboração própria 

 

À primeira vista, observa-se que o p-valor da estatística F melhorou, embora seja um 

valor muito elevado. O valor de R2 se reduziu, mostrando que a transformação 

piorou no sentido de representação das variáveis explicativas do EBITDA da JBS. 

Nos coeficientes das variáveis dummy não houve alteração de sinal em relação ao 

modelo sem o uso de ACP. 
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Tabela 5.8.b - Regressão linear múltipla com ACP - retorno de EBITDA Marfrig 

Variável Coeficiente   Desvio Padrão Estatística t P-valor 
c1 -69.97 

 
17.55 -3.99 0.0010 

c2 80.90 
 

182.34 0.44 0.6620 
c3 6.23 

 
90.85 0.07 0.9460 

dummy doença 0.39 
 

5.10 0.08 0.9400 
dummy retirada 0.99 

 
3.55 0.28 0.7840 

constante 1.08   1.65 0.66 0.5180 
R2 0.5718 

 
Estatística F 5.87 

 R2 ajustado 0.4744   P-valor (F) 0.0014   
Fonte: Elaboração própria 

 

Já para a empresa Marfrig, o p-valor global diminuiu de 0,29% para 0,14%, mas com 

uma diminuição no seu R2 para 0,57. No entanto, neste caso a aplicação da 

metodologia se mostrou mais apropriada do que no caso da empresa JBS. 

Nota-se também que a dummy doença continuou com o sinal positivo, enquanto que 

a dummy relacionada à retirada de embargos inverteu seu sinal, passando a ficar 

positivo, como se esperava. Ambas variáveis dummy não apresentaram 

significância. 

 

Tabela 5.8.c - Regressão linear múltipla com ACP - retorno de EBITDA Minerva 

Variável Coeficiente   Desvio Padrão Estatística t P-valor 
c1 -2.53 

 
2.06 -1.23 0.2320 

c2 3.06 
 

21.40 0.14 0.8880 
c3 -4.96 

 
10.66 -0.46 0.6470 

dummy doença 0.80 
 

0.60 1.33 0.1960 
dummy retirada -1.21 

 
0.42 -2.90 0.0080 

constante 0.13   0.19 0.66 0.5160 
R2 0.3822 

 
Estatística F 2.72 

 R2 ajustado 0.2418   P-valor (F) 0.0462   
Fonte: Elaboração própria 

 

O p-valor global da regressão com 3 componentes da empresa Minerva apresentou 

uma significativa melhora, passando para 4,62% ante 14,60% na regressão sem 

ACP, com pouca variação no R2, mostrando que a aplicação da técnica de ACP 

ajudou a melhorar a análise. 

Para as variáveis dummy, os sinais dos coeficientes se mantiveram como no 

enfoque sem ACP, e contrários ao esperado. Além disso, a variável retirada de 

embargo, com sinal contrário ao esperado, é significante. 
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5.3. Simulação de Monte Carlo 
 

Para projetar EaR, são gerados cenários para as variáveis através da simulação de 

Monte Carlo (SMC)4, com a utilização dos dois modelos de regressão, sendo um 

deles a regressão usual, e o outro a regressão utilizando ACP. 

Anteriormente, calculou-se a matriz de correlação tanto para as variáveis do modelo 

convencional quanto para os componentes do modelo com ACP, para que fossem 

estimadas via decomposição de Cholesky as matrizes triangulares a fim de que as 

correlações entre as variáveis fossem incorporadas às simulações. As Tabelas 5.9 e 

5.10 abaixo apresentam a matriz de correlação e a matriz triangular após a 

decomposição de Cholesky, respectivamente.  

 

Tabela 5.9 - Matriz de correlação – variáveis básicas sem dummy 

 
boi retorno ptax retorno euro retorno selic diferença variação ipca 

boi retorno 100% 
    ptax retorno -23% 100% 

   euro retorno 31% -74% 100% 
  selic diferença 10% -21% 15% 100% 

 variação ipca 24% -11% 18% -11% 100% 
Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 5.10 - Decomposição Cholesky – variáveis básicas sem dummy 

Cholesky boi retorno ptax retorno euro retorno selic diferença variação ipca 
boi retorno 100% 0% 0% 0% 0% 

ptax retorno -23% 97% 0% 0% 0% 
euro retorno 31% -68% 66% 0% 0% 

selic diferença 10% -19% -2% 98% 0% 
variação ipca 24% -6% 9% -15% 95% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na SMC foram utilizados 10.000 cenários para cada variável. Segundo Jorion 

(2009), a análise numérica se divide em duas etapas, sendo a primeira um gerador 

de números aleatórios com distribuição uniforme sobre o intervalo [0,1]. Na outra 

etapa, transforma-se o número aleatório na distribuição desejada, que no caso foi a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4VerJorion (2009).	  
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distribuição normal. Como os dados estavam normalizados, a média utilizada foi 

zero com desvio padrão igual a um. 

Para simular as variáveis dummy de doença e retirada, considerou-se uma 

distribuição binomial para ambas.  

Desta forma, para cada cenário gerado da variável explicativa, esta era multiplicada 

pelo seu respectivo coeficiente de acordo com o modelo de regressão, de forma a se 

obter uma distribuição do retorno do EaR de cada empresa, que era a variável 

resposta original. 

Considera-se o período inicial como o segundo trimestre de 2014, e o EBITDA 

previsto é o relativo ao terceiro trimestre de 2014. 

Nos Gráficos 5.1.a, 5.1.b e 5.1.c vemos os histogramas de EBITDA resultantes da 

aplicação do modelo convencional de regressão para as empresas JBS, Marfrig e 

Minerva, respectivamente. 

Nos Gráficos 5.2.a, 5.2.b e 5.2.c vemos os histogramas de EBITDA resultantes da 

aplicação da regressão após ACP para as empresas JBS, Marfrig e Minerva, 

respectivamente.  

 

 

 

 
Gráfico 5.1.a - Histograma de EBITDA da empresa JBS referente ao 30 trimestre de 

2014 – modelo convencional 
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Gráfico 5.1.b - Histograma de EBITDA da empresa Marfrig referente ao 30 trimestre 

de 2014 – modelo convencional 
 

 
 

 

Gráfico 5.1.c - Histograma de EBITDA da empresa Minerva referente ao 30 trimestre 

de 2014 – modelo convencional 
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Gráfico 5.2.a - Histograma de EBITDA da empresa JBS referente ao 30 trimestre de 2014 – 

modelo com ACP 
 

 

Gráfico 5.2.b - Histograma de EBITDA da empresa Marfrig referente ao 30 trimestre de 
2014 – modelo com ACP 

 

 
Gráfico 5.2.c - Histograma de EBITDA da empresa Minerva referente ao 30. trimestre de 
2014 – modelo com ACP 
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Na Tabela 5.11 apresenta-se um resumo das variações de EBITDA por empresa 

para cada um dos modelos, convencional e ACP, assim como realizado no estudo 

de Sheng et al. (2009), em que se observou que o modelo com a aplicação de ACP 

se comportou de forma mais significativa do que o modelo de regressão. Neste 

estudo, os autores mostram que para a empresa VCP, no modelo de regressão 

convencional a perda seria de no máximo R$ 62 MM com 95% de intervalo de 

confiança, enquanto para o modelo de regressão com ACP a perda seria R$ 44 MM 

com o mesmo intervalo de confiança. A perda realizada foi de R$ 26 MM, mostrando 

que o modelo com ACP apresentou mais significância do que o modelo 

convencional. 

Para a empresa JBS, verifica-se que a simulação conseguiu abranger a variação 

real do EBITDA do terceiro trimestre de 2014, que foi no valor de R$ 963 MM 

aproximadamente, sendo que para a regressão convencional equivale a 27% de 

intervalo de confiança,  enquanto que para a regressão utilizando ACP seria de 17%. 

Além de ter sido a maior variação de EBITA já registrada na história da empresa, 

ambos os modelos de regressão apresentavam um p-valor global muito alto, ficando 

difícil de prever a variável explicada. Pelos histogramas, percebe-se que ambos não 

apresentaram uma distribuição aproximada a normal, podendo ser um fator que 

influenciaria no resultado final. 

O valor real da variação da Marfrig foi de R$ 14,62 MM, ou seja, correspondente a 

um intervalo de confiança de 80.5% no modelo de regressão usual. Entretanto, para 

o modelo de regressão com ACP, esse valor diminuiu para 68%. Apesar de suas 

distribuições terem mais semelhança com uma distribuição normal, dentre as três 

empresas, a Marfrig foi aquela que apresentou o melhor intervalo de confiança para 

o seu resultado.  

No caso da empresa Minerva, a variação do EBITDA mostrou um valor real de R$ 

0,81 MM negativo, sendo 44% de probabilidade para o modelo convencional, 

patamar considerado muito baixo. Mesmo com um valor de 47,8%, o intervalo de 

confiança do modelo com ACP ainda apresentou um nível estatisticamente não 

significativo, de acordo com o apresentado no modelo com o R2 de 38% e ao 

contrário de um p-valor global significativo de 0,05. Ainda, nota-se que apenas no 

caso da empresa Minerva que houve uma melhora no modelo com ACP em relação 

ao modelo convencional. 
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Tabela 5.11 - Variação do EBITDA em milhões de reais. 

 
JBS Marfrig Minerva 

Intervalo de 
Confiança - IC Convencional ACP Convencional ACP Convencional ACP 

99% 6.741 9.787 2.807 2.496 172 170 
95% 5.616 8.214 1.535 1.585 118 121 
90% 4.979 7.376 837 1.135 53 44 
75% 3.892 5.994 -306 307 28 23 
50% 2.570 4.290 -1.613 -641 5 1 

Real 963.39 14.62 -0.81 
IC – regressão 
convencional 27.10% 80.50% 44.20% 
IC- regressão com 
ACP 17.70% 67.80% 47.80% 

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando os resultados dos modelos, nota-se que foram obtidas respostas 

diferentes para cada empresa, apesar do modelo ser o mesmo, e todas as empresas 

serem do mesmo setor de negócios. Apenas no caso da empresa Minerva que o 

método de ACP se mostrou mais significativo do que o método convencional, não 

podendo se chegar a conclusão que a transformação com ACP seja uma melhor 

escolha para o modelo de regressão. Somado a isso, mesmo que o ACP ainda 

apresente um menor número de variáveis explicativas no seu método, precisaria ter 

disponíveis todas as variáveis independentes originais, e realizar a transformação 

ortogonal, podendo não viabilizar essa técnica devido ao custo desta etapa 

adicional. 

Os resultados diferentes também poderiam ser atribuídos a atuação de cada 

frigorífico, como no caso da JBS que também possui uma área de negócios 

significativa de aves e congelados, corroborado pela intenção de spin-off desta parte 

da empresa. 

Uma outra justificativa para o resultado não ter tido sucesso estaria na escolha da 

variável resposta. Pelo fato do EBITDA ser uma conta contábil, há muito espaço 

para manobras contábeis, fazendo com que esse número não reflita a realidade que 

essa conta deveria mostrar. Apurações como resultados considerados 

inadequadamente como hedge, em algumas ocasiões entram no EBITDA, podendo 
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inflar o seu real valor. Alguns casos seriam de posições financeiras especulativas 

formadas pelas empresas que foge do escopo do negócio de um frigorífico.  

O que se encontrou no trabalho de Sheng et al. (2009), onde o escopo estava sobre 

empresas de papel e celulose, foi que os resultados com a aplicação de ACP 

mostram que ignorar a multicolinearidade pode levar a uma superestimação do 

risco. Além disso, o modelo com ACP mostrou resultados equivalentes a um modelo 

com regressão linear múltipla. No entanto, neste presente trabalho, nota-se que há 

muita semelhança entre os modelos de regressão convencional e ACP, quando se 

analisam o p-valor global e o R2 de cada um para uma mesma empresa. Há sempre 

uma pequena melhora no p-valor global, enquanto que existe uma piora no R2 

quando se compara o modelo com ACP com o convencional. 

Com a inclusão de variáveis dummy, que foi a inovação deste trabalho, nota-se que 

a dummy retirada apresentou significância estatística apenas no caso da empresa 

Minerva, mesmo caso do seu p-valor global. Apesar disso, o resultado de sua 

simulação não ficou de acordo com o EBITDA real no terceiro trimestre de 2014. 

Também se nota que os sinais esperados nas dummies não estiveram de acordo 

com aquilo que era esperado, conforme tabela 5.1, no início da seção. O motivo 

pode estar relacionado ao fato das ocorrências de doença serem isoladas, e não 

terem consequências relevantes como no caso da dummy doença.  
 

 

6. Conclusão 
 

O estudo relativo à comparação de EaR utilizando um modelo de regressão linear 

múltipla convencional e uma regressão linear múltipla após a aplicação de ACP com 

as variáveis explicativas é o escopo principal desse trabalho. Foram incluídas 

variáveis dummy relacionadas a fatores macroeconômicos e outros fatores 

idiossincráticos ao setor frigorífico. 

Com o uso de ACP buscou-se estender uma ferramenta de gestão de risco de 

empresas a fim de tentar melhorar as práticas de controle e gerenciamento das 

corporações do ramo frigorífico. 

Observando-se os resultados das regressões com a utilização de variáveis dummy 

definidas pela divulgação da ocorrência de alguma doença relacionada ao gado e da 

retirada de embargos econômicos de países importadores de carne bovina in natura, 
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constatou-se que, através do estudo dos sinais dos coeficientes das variáveis 

explicativas, aquilo que se previa não se refletiu de fato nas regressões das 

empresas. Enquanto que para a dummy doença apenas o resultado para a empresa 

JBS foi de acordo com o esperado, no caso da variável dummy retirada, isto ocorreu 

apenas no caso da empresa Marfrig no modelo com ACP. Chega-se assim à 

conclusão de que estas variáveis não afetam de forma significativa a variação do 

EBITDA. Uma explicação pode estar relacionado aos casos das doenças terem 

ocorridas de forma isolada, influenciando de forma mínima o desempenho dos 

frigoríficos.  

No que tange à aplicação de ACP com as variáveis explicativas contempladas, 

obteve-se, em alguns casos, como o da empresa Minerva, um p-valor global num 

nível inferior ao do método convencional. 

Utilizando-se o método de simulação de Monte Carlo para estimar EaR, chegaram-

se a resultados insatisfatórios em duas das três empresas. Apenas no caso da 

empresa Marfrig que a variação real do EBITDA esteve em um intervalo de 

confiança razoável, enquanto que para a empresa Minerva, o modelo com ACP se 

mostrou uma métrica com melhor previsibilidade quando comparada ao modelo 

convencional. 

Para a empresa JBS, a variação real do EBITDA no terceiro trimestre de 2014 se 

enquadrou em um intervalo de confiança muito baixo nos dois métodos, sendo que 

as razões para isso podem estar relacionadas ao fato de que essa variação foi a 

maior historicamente ocorrida nessa empresa, e por isto o modelo não conseguir 

projetar de forma estatisticamente significativa a variável resposta. Outra justificativa 

poderia estar no fato do EBITDA não ser uma medida adequada para este modelo, 

considerando que há espaço para manobras contábeis nesta conta do balanço. 

No caso da empresa Marfrig, obteve-se o melhor resultado em termos de 

comparação da variação real do EBITDA com a sua simulação, conforme já era 

esperado em vista dos modelos estimados de regressão. Com a utilização da 

regressão com ACP, a variação real observada ficou em um intervalo de confiança 

menor do que no modelo convencional, mostrando menos significância. 

Embora no caso da empresa Minerva a variação real do EBITDA tenha ficado em 

um intervalo de confiança muito baixo, quando se comparam as duas regressões 

sem e com ACP, nota-se que a segunda também mostra mais significância. 
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Como conclusão, pode-se relevar que é provável que não valha a pena a aplicação 

do método de eliminar a multicolinearidade, considerando o seu pequeno ganho, e o 

seu custo de transformação das variáveis. 

Este trabalho apresenta algumas limitações como um número pequeno de 

observações para a geração dos modelos: poucas empresas do ramo frigorífico com 

dados disponíveis, e período relativamente curto. 

Em pesquisas posteriores, uma sugestão seria a utilização de outras variáveis 

explicativas como aquelas relacionadas a outros produtos que servem de insumo à 

empresa, como no caso do preço do frango, principalmente para a empresa JBS, 

que atualmente está em processo de spin-off da sua parte de aves e congelados. 

Eventos como a ocorrência de crises, ou períodos eleitorais serviriam de base para 

a definição de outras variáveis dummy. Em relação à variável resposta, talvez seja 

mais apropriado usar o quociente entre EBITDA e o número de ações de cada 

empresa, como uma medida mais adequada de rentabilidade. 
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Apêndice A 
 

Testes de Raiz Unitária e Estacionariedade 

 

Tabela 1 - Testes ADF e PP – variável em nível 

Série 
Test 
ADF 

Test 
PP 

Valor crítico 
a 1% 

Valor crítico a 
5% 

Valor crítico a 
10% 

EBITDA JBS 0.215 1.442 -3.7230 -2.989 -2.625 
EBITDA Marfrig -3.919 -3.97 -3.7230 -2.989 -2.625 
EBITDA Minerva -0.935 0.065 -3.7230 -2.989 -2.625 
boi -1.020 -1.223 -3.7230 -2.989 -2.625 
ptax -1.728 -1.933 -3.7230 -2.989 -2.625 
euro -2.347 -2.498 -3.7230 -2.989 -2.625 
selic -1.727 -2.16 -3.7230 -2.989 -2.625 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 2 - Testes ADF e PP – retorno da variável 

Série 
Test 
ADF 

Test 
PP 

Valor crítico 
a 1% 

Valor crítico a 
5% 

Valor crítico a 
10% 

retorno EBITDA JBS -5.386 -5.391 -3.7300 -2.992 -2.626 
retorno EBITDA Marfrig -5.502 -5.514 -3.7300 -2.992 -2.626 
retorno EBITDA Minerva -3.801 -3.766 -3.7300 -2.992 -2.626 
retorno boi -3.118 -3.115 -3.7300 -2.992 -2.626 
retorno ptax -4.435 -4.364 -3.7300 -2.992 -2.626 
retorno euro -3.593 -3.413 -3.7300 -2.992 -2.626 
diferença selic -2.021 -2.356 -3.7300 -2.992 -2.626 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 


