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RESUMO 
 
 

O estudo utiliza técnicas de raiz unitária e cointegração para, a partir de indicadores 
setoriais diários de mercado, analisar a evolução do mercado financeiro no Brasil no 
biênio 2007-2008. A análise é dividida em dois períodos de acordo com a 
constatação dos efeitos da Crise do Subprime no mercado financeiro nacional e 
constata-se: i) em ambos os períodos o setor Celulose Papel foi o único considerado 
cíclico; ii) já nos períodos de alta e baixa do mercado, Metalurgia e Mineração, 
respectivamente, apresentaram cointegração com o IBOVESPA. Ademais, Dólar e 
SELIC confirmaram suas características de Hedge no período de instabilidade e 
queda na atividade no mercado financeiro. 
 
Palavras-chave: Indicadores Setoriais de Mercado. Crise Financeira. Cointegração. 
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ABSTRACT 
 
 

The study applies unit root and cointegration econometric techniques to investigate 
the Brazilian financial market behavior in the 2007-2008 biennium according to sector 
indicators from daily market. The analysis is divided into two periods according to the 
observation of Subprime Crisis’ effect on national financial market and we find that: i) 
for both periods the sector Pulp-Paper was cyclical and ii) in periods of high and low 
the market, Metallurgy and Mining, respectively, cointegrate with IBOVESPA. In 
addition, Dollar and SELIC confirmed its characteristics of the hedge in periods of 
instability and stagnation of the financial market. 
 
Keywords: Sector Financial Indicators. Financial Crisis. Cointegration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
A estabilidade econômica e credibilidade da economia brasileira após a 

implementação do Plano Real, em 1994, intensificaram o interesse por esta 

economia como pólo de investimentos para o capital estrangeiro. Não obstante, a 

nova sociedade que emerge na economia difere da anterior em poder de compra e 

capacidade de poupança. Aliados, estes fatores contribuíram sobremaneira para o 

desenvolvimento do mercado financeiro nacional e para o aumento de valor das 

empresas aqui instaladas. 

 

Até 1994, a manutenção de uma economia com elevadas taxas de 

inflação comprometia a capacidade de investimento interna e externa e a já elevada 

carga tributária eliminava quaisquer perspectivas otimistas em relação ao fluxo de 

recursos destinados a investimentos. O fim deste modelo era condição necessária 

para mudança de perfil sob o qual era vista a economia nacional e para início de 

uma fase de crescimento econômico sustentado.  

 

O fortalecimento do poder de captação de novos investimentos 

estrangeiros foi ratificado após a consolidação da abertura da economia brasileira 

em tempos de inflação em baixos patamares. Somadas ao desenvolvimento e 

implantação de outros fatores positivos, essas características iniciaram um período 

de desenvolvimento acelerado do setor produtivo brasileiro. Como consequência, a 

economia brasileira viveu um momento extremamente positivo no tocante ao 

mercado acionário. 

 

A Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA (principal bolsa de valores 

do Brasil), apresentou valorização contínua no período 1994 a 2008 com nunca 

havia apresentado antes (representada pela linha tracejada em vermelho no Gráfico 

01). Essa evolução foi interrompida bruscamente pela mais nova crise financeira que 

abalou, não somente o mercado brasileiro, como também, e de forma mais intensa, 

o mercado dos EUA, Japão e Europa. Como esses últimos mercados representam 

um peso muito forte perante a economia mundial, as principais economias dos 
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países ricos e dos países emergentes entraram em recessão, obstruindo a evolução 

econômica mundial.   

 

A partir do ano 2000, as incertezas da manutenção da economia 

provocada pelo receio da sucessão presidencial com a possível vitória nas urnas do 

então candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentava características 

ideológicas bem diferentes de FHC, resultou em uma retração momentaneamente 

do mercado até sua posse em 2002, porém, o movimento de disponibilização da 

venda das ações no mercado financeiro como forma de captação de recursos 

continuou de forma forte e crescente (IPO - Sigla em inglês para as denominadas 

ofertas primárias de ações – Initial Public Offering). 

 

A partir de 2003, a economia brasileira, representada principalmente pelos 

setores de mineração, siderurgia e química, com empresas como Vale e Petrobrás, 

cotadas entre as mais valiosas do mundo em seus segmentos, apresentou um surto 

de crescimento econômico demonstrado no Gráfico 02.  

    

A partir de setembro de 2008, a realidade financeira mundial amargou 

uma das maiores crises já vistas da história: A Crise dos Títulos Pobres (subprimes). 

É desse contexto que essa pesquisa tem como objetivo prioritário a investigação e 

identificação de quais setores da economia brasileira acompanharam a evolução do 

IBOVESPA antes e depois da confirmação da crise.  

  

A pesquisa identificou, a partir da realização do teste de raiz unitária, 

modelos de vetor de auto-regressão e teste de cointegração, quais setores da 

economia brasileira estavam se desenvolvendo com influência maior do comércio 

internacional ou por incentivos do capital externo, uma vez que nesse período, de 

acordo com os próprios indicadores, foi verificada uma grande captação de recursos 

externos via bolsa de valores.  

 

A pesquisa identificou quais setores se beneficiaram com esse ingresso 

de capitais externos e como foram os seus desempenhos após o agravamento da 

crise que abalou o mercado de crédito em todo mundo.  
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A partir dos indicadores FGV-100 setoriais, os setores selecionados para 

análise dessa pesquisa, visando à comparação com a evolução do IBOVESPA, 

foram: 

 

1) Alimentação 

2) Celulose Papel;  

3) Energia – empresas vinculadas ao Governo e ao setor privado;  

4) Material Elétrico; 

5) Metalurgia;  

6) Mineração;  

7) Química;  

8) Telecomunicações;  

9) Têxtil; 

 

Os Gráficos 04 e 05 demonstram a evolução das cotações no período de 

expansão compreendido entre 02/01/2007 e 20/05/2008. Os Gráficos 06 e 07 

demonstram a evolução das cotações no período de contração compreendido entre 

21/05/2008 e 30/12/2008. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 

Esta seção tem o objetivo de reforçar os argumentos apresentados nesta 

pesquisa, apresentando a utilização dos mesmos conceitos e aprofundando a 

discussão dos trabalhos que foram desenvolvidos acerca do tema em estudo.  

 

Cunha (2007) apresenta a importância da utilização dos conceitos de raiz 

unitária e cointegração demonstrando em três aplicações. Argumenta que a grande 

discussão sobre a existência de raiz unitária nas séries econômicas está na 

identificação da estacionaridade ou não da série utilizada, pois revela que grande 

parte dos dados utilizados nas análises empíricas, dentro do foco econômico, é em 

forma de uma série temporal que podem apresentar uma tendência estocástica se 

comparada com outra com uma tendência determinística, pois as mudanças na 

mesma deixam de ter um caráter transitório e passam a apresentar um caráter 

permanente.  

 

Portanto, a determinação da presença de raiz unitária é bastante 

relevante para a economia, pois auxilia no processo de verificação de várias teorias. 

A utilização dos modelos de regressão envolvendo séries temporais não 

estacionárias pode conduzir ao problema que se convencionou chamar de regressão 

espúria, isto é, quando temos um alto R2 sem uma relação significativa entre as 

variáveis (HARRIS, 1995). Isto ocorre devido ao fato de que a presença de uma 

tendência, decrescente ou crescente, em ambas as séries leva a um alto valor do 

R2, mas não necessariamente, a presença de uma relação verdadeira entre séries 

(GUJARATI, 2000). 

 

Dentro desse contexto, a importância da análise de cointegração surge de 

seu uso para as séries econômicas não-estacionárias. Basicamente, a presença de 

raiz unitária na série temporal conduz a resultados viesados, invalidando os 

pressupostos da estatística clássica de que a média e a variância são constantes ao 

longo do tempo, e, com isto, mascarando o relacionamento entre duas, ou mais, 

variáveis.  
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Detectada a presença de raiz unitária, então se deve trabalhar com as 

séries temporais diferenciadas e não em nível, ou seja, a tendência precisa ser 

removida. Assim, quando uma série econômica apresentar uma tendência 

estocástica, tornar-se-á estacionária após a aplicação de uma ou mais diferenças, 

pois terá pelo menos uma raiz unitária. No entanto, ao se remover a tendência, 

elementos de longo prazo entre as variáveis são eliminados. 

 
Os métodos utilizados por Cunha (2007) são as técnicas para detectar a 

raiz unitária e de identificação de cointegração. No que se refere à raiz unitária, 

Cunha (2007) utiliza as estatísticas de Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller Aumentado 

(ADF) [Dickey e Fuller (1979 e 1981)] e Dickey e Pantula [Dickey e Pantula (1987)] 

para testar a presença ou não de raiz unitária na série. 

 

Cunha (2007) analisou empiricamente três relações estabelecidas pela 

teoria econômica para o período pós Plano Real, utilizando a metodologia de 

cointegração de Engle e Granger e de Johansen. Assim, foi analisada a passividade 

da política monetária, a curva de Phillips e a PPC (Paridade do Poder de Compra). 

Não foi possível testar a existência de cointegração na relação estabelecida pela 

curva de Phillips, uma vez que as séries não foram integradas de mesma ordem. No 

que se refere à relação entre a base monetária e o nível de preços os dois 

procedimentos indicaram os mesmos resultados, ou seja, a não existência de um 

vetor de cointegração.  

 

Contudo, com relação à PPC a metodologia de Engle e Granger indicou 

que não existe uma relação de longo prazo entre as séries, ao contrário do 

procedimento de Johansen que sugere a existência de um vetor de cointegração no 

período, ou seja, a relação estabelecida pela PPC não obteve um bom ajuste, neste 

último caso. 

 

Matos et al. (2005) analisam o setor de energia utilizando as mesmas 

ferramentas econométricas e, após identificarem que as séries temporais eram não-

estacionárias, optaram pela utilização do conceito de cointegração, sendo estimado 

um Modelo de Correção de Erros Vetorial (VEC Model). Este recurso também será 
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utilizado neste estudo caso seja constatada a não estacionaridade do modelo 

vetorial autoregressivo que será estimado. 

 

No referido estudo, a função de demanda de energia elétrica surge de 

uma utilidade do tipo Cobb-Douglas. Uma das principais propriedades desse tipo de 

função é que as elasticidades são constantes e iguais aos coeficientes das variáveis 

na sua forma logarítmica. A provável simultaneidade entre as variáveis pode violar a 

hipótese de ausência de correlação entre o termo de erro e o regressor, o que 

inviabilizaria o uso dos Métodos dos Mínimos Quadrados Ordinários. A partir daí, o 

método utilizado foi a técnica de cointegração na primeira opção e os procedimentos 

propostos por Johansen (1988) e Johansen e Juselius (1990). Tal metodologia 

consiste em, numa primeira etapa, estimar os vetores de cointegração a partir da 

modelagem de um vetor auto-regressivo (VAR).  

 

Na segunda etapa, estima-se um Mecanismo de Correção de Erros 

(MCE) com vetor de cointegração. Segundos os autores, a utilização do conceito de 

cointegração só se justifica se as séries assinaladas são não-estacionárias. Para 

testar a estacionaridade dessas séries foram utilizados os Testes de Raiz unitária de 

Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller Aumentado (DFA). Esses dados podem ser 

verificados na Tabela 1 demonstrada na seção do apêndice. 

  

Analisada a ordem de integração das variáveis, o passo seguinte foi testar 

a existência de cointegração entre elas utilizando o procedimento de Johansen 

(1988) e Johansen e Juselius (1990) a partir de uma especificação de um modelo 

VAR. Com essa metodologia Matos et al. (2005) apresentaram uma estimativa de 

demanda de energia elétrica do setor Comercial de Minas Gerais, contribuindo para 

o preenchimento de uma das lacunas existentes nos estudos dessa demanda, qual 

seja a da escassez de estudos regionalizados. Em sua quase totalidade, as 

estimativas existentes se referiram sempre ao mercado nacional.  

 

Fernandes (2002) constata cointegração mediante a estimação de um 

modelo para o mecanismo de transmissão monetária na economia brasileira pós-

Plano Real. Estima-se um modelo VAR cointegrado para o estoque real de moeda, 

renda real agregada, inflação e taxas de juros de curto e longo prazo.  
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Para dar uma conotação estrutural ao sistema dinâmico estimado, 

Fernandes (2002) identificou os vetores de cointegração a partir de relações 

econômicas de equilíbrio. Os resultados empíricos evidenciam que o estoque real de 

moeda apresenta uma tendência estocástica comum e que existem três relações 

cointegrantes de longo prazo. A primeira está associada à curva IS, estabelecendo 

uma relação negativa entre o hiato do produto real e a taxa de juros real. O segundo 

vetor de cointegração determina o nível de reservas em função da velocidade da 

moeda, da inflação e das taxas de juros de curto e longo prazo. A terceira relação 

identifica a regra de reação monetária do Banco Central para fixar a taxa de juros 

SELIC.  

 

Finalmente, a dinâmica de curto prazo implícita na representação VECM e 

a análise de impulso-resposta ilustram a boa aderência do modelo. Essa pesquisa 

objetivou estimar o mecanismo de transmissão de política monetária da economia 

brasileira pós-Plano Real através de uma abordagem multivariada. Mais 

precisamente, estimando um modelo vetor auto-regressivo (VAR) cointegrado para 

oferta monetária, renda agregada, preços, e taxas de juros de curto e longo prazo.  

 

A motivação residiu em caracterizar os efeitos de curto e longo prazo, 

além das possíveis interações entre as variáveis que compõe o sistema. Para tal, foi 

utilizado o conceito de cointegração para definir as relações econômicas de 

equilíbrio a partir de restrições de identificação.  

  

Seguindo a metodologia proposta em Juselios (1998), o artigo determinou 

o modelo empírico em dois estágios. Primeiro, estimando por (pseudo) máxima 

verossimilhança as tendências estocásticas comuns, procurando identificá-las e 

interpretá-las à luz da teoria econômica. Segundo, construindo um modelo de 

correção de erros, que apresenta a propriedade de reversão aos equilíbrios de longo 

prazo. Deste modo, o modelo permitiu a investigação das interações de curto prazo 

entre as variáveis do sistema e a velocidade de ajuste às relações de equilíbrio.  

 

As principais etapas da modelagem econométrica estão apresentadas na 

Tabela 2 (apêndice); O Modelo Estatístico foi definido a partir do modelo vetor auto-

regressivo (VAR), consiste em:  
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No qual o vetor de variáveis endógenas do sistema é um termo 

determinístico envolvendo apenas uma constante, e Dt é um vetor de variáveis 

binárias capturando intervenções de natureza pontual, transitória, e/ou permanente. 

Podemos, então, escrever sua representação correção de erros (VECM) como:  

 

 
 

em que  e Ik é a matriz de identidade de 

dimensão k×k. O vetor de parâmetros é restrito de tal sorte que a constante pertença 

ao subespaço linear gerado pelo vetor de cointegração.  

 

Na presença de cointegração, apesar de Π = αβ' ter posto reduzido, Γβ⊥ 

possui posto pleno para Γ = Ik–  Γi. Portanto, a representação vetor média 

móvel de (4) é 

  

 
 
A descrição detalhada da metodologia utilizada em Fernandes (2002) se 

justifica pela similaridade desta com a que será utilizada neste estudo. Para analisar 

os efeitos da Crise do Subprime no Brasil, a opção por indicadores financeiros 

setoriais para o mercado financeiro brasileiro em detrimento ao uso de variáveis 

macroeconômicas representa o avanço desta proposta aos estudos até então 

desenvolvidos. 
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3 EVIDÊNCIA EMPÍRICA: O MERCADO FINANCEIRO BRASILEIRO SOB ÓTICA 
SETORIAL 
 
 

Esta seção apresenta a evidência empírica voltada para a evolução dos 

índices financeiros setoriais FGV-100 comparados com índice de mercado financeiro 

mais tradicional no país, qual seja o Indicador de mercado da Bolsa de Valores de 

São Paulo (IBOVESPA). A análise da evolução do IBOVESPA no Gráfico 1 

demonstra uma quebra de tendência de alta a partir de meados de maio de 2008. 

Testes preliminares de quebra estrutural não rejeitaram a hipótese de mudança 

estrutural em meados de maio de 20081. A partir de então, o mercado financeiro 

brasileiro começa a sentir os efeitos da crise atual do capitalismo moderno.  

 

A comparação demonstra uma tendência de queda contínua de quase 

todos os setores, porém, alguns setores se apresentam com comportamento 

diferenciado. A partir de então, a pesquisa se propõe a apresentar uma metodologia 

que permita a identificação dos setores que acompanharam o mercado e os setores 

que divergiram dessa tendência. Com isso, seguem os passos relacionados às 

verificações e testes relacionados às séries temporais e suas estatísticas e 

características. Visando facilitar a análise, a pesquisa dividiu o período total da 

evolução das cotações em dois períodos: 

 

• Período I ou Pré-Crise – cotações de 02/01/2007 até 20/05/2008 – 

período considerado de expansão (alta); 

• Período II ou Pós-Crise – cotações de 21/05/2008 até 31/12/2008 – 

período considerado de retração (baixa);  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dissertação de mestrado profissional em Economia de Cavalcante Jr (2009), MESP/CAEN-UFC. 
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3.1 Correlação entre as Séries Utilizadas 
 

 

O primeiro passo foi calcular o grau de correlação de cada série com 

relação às demais. As tabelas abaixo demonstram as correlações para os dois 

períodos (de expansão e de retração): 

 
Tabela 1 – Correlação entre as séries para os dois produtos - Período I – até 20.05.2008 
 ALIM CEL-

PAP 
DO-
LAR 

ENER
GALL 

ENER-
GPRIV 

ME-
LET 

ME-
TAL 

MI-
NER QUIM SE-

LIC 
TE-
LES 

TEX-
TIL IBOV 

ALIM 1,00             
CELPAP 0,84 1,00            
DOLAR -0,90 -0,89 1,00           
ENERGALL 0,85 0,81 -0,80 1,00          
ENERGPRIV 0,93 0,90 -0,91 0,91 1,00         
MELET 0,62 0,73 -0,63 0,74 0,76 1,00        
METAL 0,90 0,83 -0,93 0,74 0,90 0,48 1,00       
MINER 0,88 0,94 -0,94 0,74 0,89 0,68 0,89 1,00      
QUIM 0,78 0,78 -0,74 0,79 0,87 0,86 0,70 0,80 1,00     
SELIC 0,83 0,85 -0,96 0,71 0,88 0,57 0,94 0,91 0,73 1,00    
TELES 0,87 0,88 -0,94 0,84 0,93 0,69 0,90 0,89 0,82 0,94 1,00   
TEXTIL -0,41 -0,51 0,67 -0,24 -0,45 -0,07 -0,68 -0,58 -0,24 -0,77 -0,62 1,00  
IBOV 0,92 0,96 -0,97 0,84 0,95 0,69 0,92 0,97 0,80 0,92 0,93 -0,57 1,00 

Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Ìndices de Mercado FGC 100 

 
Tabela 2 – Correlação entre as séries para os dois produtos - Período II – até dez/2008 
 ALIM CEL-

PAP 
DO-
LAR 

ENER
GALL 

ENER-
GPRIV 

ME-
LET 

ME-
TAL 

MI-
NER QUIM SE-

LIC 
TE-
LES 

TEX-
TIL IBOV 

ALIM 1,00             
CELPAP 0,81 1,00            
DOLAR -0,93 -0,77 1,00           
ENERGALL 0,73 0,42 -0,68 1,00          
ENERGPRIV 0,65 0,26 -0,65 0,91 1,00         
MELET 0,59 0,73 -0,56 0,53 0,41 1,00        
METAL 0,91 0,67 -0,89 0,76 0,78 0,45 1,00       
MINER 0,83 0,87 -0,81 0,60 0,56 0,75 0,81 1,00      
QUIM 0,87 0,91 -0,83 0,57 0,44 0,79 0,73 0,85 1,00     
SELIC 0,01 -0,42 -0,11 0,43 0,69 -0,15 0,28 0,00 -0,25 1,00    
TELES 0,71 0,52 -0,69 0,83 0,84 0,60 0,80 0,77 0,61 0,45 1,00   
TEXTIL 0,27 0,62 -0,13 -0,13 -0,41 0,43 -0,03 0,26 0,52 -0,92 -0,18 1,00  
IBOV 0,93 0,90 -0,89 0,68 0,61 0,72 0,89 0,97 0,89 -0,02 0,78 0,29 1,00 

Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Ìndices de Mercado FGC 100 

 

Em pesquisas que envolvem a consideração de duas ou mais séries 

temporais, a analise se existe alguma correlação entre as séries visando à 

identificação de uma possível correlação entre elas é de suma importância, pois o 
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objetivo dessa análise é identificar se as alterações sofridas por uma das series 

temporais são acompanhadas por alterações nas outras, mais precisamente quando 

comparadas com o Índice BOVESPA.  

 

Quando existir duas séries de dados, podem-se utilizar várias medidas 

estatísticas para capturar como essas séries se movem juntas através do tempo. As 

duas mais largamente usadas são a correlação e a covariância. A covariância 

fornece uma medida não padronizada do grau no qual elas se movem juntas e é 

estimada tomando o produto dos desvios da média para cada variável em cada 

período. O sinal na covariância indica o tipo de relação que as duas variáveis têm:  

 

a) sinal positivo ->> indica que elas movem juntas; 

b) sinal negativo ->> indica que elas movem em direções opostas; 

 

Enquanto a covariância cresce com o poder do relacionamento, ainda é 

relativamente difícil fazer julgamentos sobre o poder do relacionamento entre as 

duas variáveis observando apenas a covariância, pois ela não é padronizada. A 

correlação é a medida padronizada da relação entre duas variáveis. A correlação 

nunca pode ser maior do que 1 ou menor do que -1. Resultados da correlação: 

  

a) Positiva ->> indica que as duas variáveis movem juntas, e a relação é 

forte quanto mais à correlação se aproxima de um; 

b) Negativa ->> indica que as duas variáveis movem-se em direções 

opostas, e que a relação também fica mais forte quanto mais próxima 

de -1 a correlação ficar.  

 

Duas variáveis que estão perfeitamente correlacionadas positivamente 

(r=1) movem-se essencialmente em perfeita proporção na mesma direção, enquanto 

dois conjuntos que estão perfeitamente correlacionados negativamente movem-se 

em perfeita proporção em direções opostas. Como essa pesquisa utilizou conceitos 

e técnicas de regressão simples que é uma extensão do conceito 

correlação/covariância, a pesquisa precisou se aprofundar utilizando a seguir a 

metodologia com os testes de raiz unitária e cointegração.  
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4 METODOLOGIA 
 
 

Essa seção apresenta a metodologia para o exercício empírico cujos 

resultados estão demonstrados na seção 5. A pesquisa analisou o comportamento 

dos setores produtivos do Brasil antes e depois do início da crise, através de séries 

temporais dos índices de mercado de cada setor (Índice Setorial), fazem-se 

necessários alguns cuidados como a qualidade e abrangência das séries temporais.  

 

Questões importantes inerentes a estacionaridade e o que fazer, caso 

seja detectado que algumas séries temporais analisadas sejam não-estacionárias? 

O cuidado com esses aspectos resultam em análises mais balizadas e mais 

concretas, evitando até as análises após estimação com Regressões Espúrias.  

 

De acordo com Gujarati (2006), seguem alguns conceitos e 

procedimentos importantes a serem adotados, para que as análises sejam feitas de 

forma mais precisa e possibilitem realizações de previsões para o futuro:  

 

a) O trabalho empírico deve se feito baseado em séries temporais 

estacionárias;  

b) Utilização dos conceitos de séries estacionárias, conceitos de 

fenômeno do passeio aleatório e de processo aleatório ou estocástico 

(conjunto de variáveis aleatórias ordenadas no tempo. Ex: PIB); 

c) É importante verificar se a relação entre as variáveis estudadas é 

espúria ou sem sentido (Regressão Espúria ou Regressão que não faz 

sentido);  

d) É importante verificar se a previsão é válida quando à série temporal é 

não-estacionária, pois às vezes o modelo de regressão envolvendo 

séries temporais é utilizado para elaborações de previsões para o 

futuro; 

e) Verificar se as séries temporais são estacionárias ou não-estacionárias. 

Essa verificação é feita através da realização dos Testes de 

Causalidade, de Estacionaridade e de Raiz Unitária;  
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f) Processos Estocásticos Estacionários – diz-se que um processo 

estocástico é estacionário quando a sua média e sua variância são 

constantes ao longo do tempo e quando o valor da covariância entre 

dois períodos de tempo depende apenas da distância, do intervalo ou 

da defasagem entre os dois períodos de tempo, e não do próprio tempo 

em que a covariância é calculada (conhecido também como 

fracamente estacionário em covariâncias ou estacionário de segunda 

ordem ou processo estocástico em sentido amplo). Em suma, se uma 

séria temporal é estacionária, sua média, variância e autocovariância 

(em diferentes defasagens) permanecem as mesmas, não importa qual 

seja o ponto em que medimos: isto é, elas não variam com o tempo; 

g) Série temporal não-estacionária – terá uma média que varia com o 

tempo ou uma variância que varia com o tempo, ou ambas as coisas. 

Por que as séries temporais estacionárias são tão importantes? Porque 

se uma séria temporal for não-estacionária só podemos estudar seu 

comportamento para o período considerado, ou seja, para a finalidade 

de previsões, essas séries temporais não-estacionárias têm pouco 

valor; 

h) Processo puramente aleatório - quando sua média é zero, a variância é 

constante e ele é serial não correlacionado; 

i) Distinção entre processo Estocástico e não-estocástico - Caso a 

tendência de evolução da série temporal seja totalmente previsível e 

não variável, ela é denominada tendência determinística, ao passo que, 

se não for previsível, é denominada tendência estocástica. 

 

Em resumo, ao longo de qualquer análise envolvendo séries temporais, é 

de suma importância o conhecimento das seguintes questões: 

 

a) Como descobrir se uma dada série temporal é estacionária? 

b) Após a descoberta que uma dada séria temporal é não-estacionária, 

existe alguma maneira de torná-la estacionária?  

 

A resposta do item “a” obtém-se fazendo os testes de estacionaridade e a 

resposta do item “b” é SIM, ou seja, podemos tornar uma série temporal não-
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estacionária em uma série estacionaria. Atualmente existem vários tipos de testes de 

estacionaridade. A pesquisa irá utilizar o teste da Raiz unitária e o teste de ADF. 

  

 

4.1 O Teste de Raiz Unitária  
  

 

Antes da realização do teste de raiz unitária, faz-se necessário a 

identificação do processo estocástica de raiz unitária. Segundo Gujarati (2006), esse 

passo é um processo de passeio aleatório que pode ser com deslocamento e sem 

deslocamento:  

 

• Processo Aleatório Sem Deslocamento – não há um termo constante 

ou intercepto;  

 

 

 

• Processo Aleatório Com Deslocamento – existe um termo constante;  

 

ttt uyy ++= −1α  

 
O modelo de passeio aleatório é um exemplo do que é conhecido na 

literatura especializada como processo de Raiz Unitária. Esse processo pode ser 

representado através de um modelo autoregressivo de primeira ordem: 

 

ttt uyy += −1ϕ  

 

onde 11 ≤≤− ϕ . Se 1=ϕ , temos o caso de um passeio aleatório sem deslocamento. 

O nome raiz unitária deve-se exatamente ao fato de que 1=ϕ . Se 1<ϕ  pode-se 

afirmar que a série temporal é estacionária 

 

 

 

ttt uyy += −1
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4.1.1 Ideia Central do Teste  

 
 

O teste para detectar a presença de raiz unitária pode ser entendido como 

um teste “t” sobre uma modificação do modelo AR(1) especificado anteriormente. 

Note que, subtraindo 1−ty  dos dois lados da expressão teremos: 

 

1

)1(

1

1

111
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+=Δ⇒
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−

−

−−−

−

ϕλ
λ
ϕ

ϕ
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uyy

uyy
uyyyy
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ttt

ttt

ttttt
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Portanto, se realizássemos um teste “t” sobre λ  seria o mesmo que testar 

se 1=ϕ . 

 

• Se 0=λ , ty  é não-estacionária; 

• Caso contrário ty  é estacionária; 

 

A questão central dessa verificação é conhecer qual teste devemos usar 

para descobrir se o coeficiente estimado de 1−ty  é igual a zero ou não. 

 

Para 0=λ , (isto é 1=ϕ ), o valor “t” do coeficiente estimado de 1−ty  não 

segue a distribuição “t”, nem mesmo em amostras grandes, isto é, não tem 

distribuição normal assintótica. Diante disso, Dickey e Fuller mostram que sob a 

hipótese 0=λ  pode-se utiliza outra estatística cujos valores foram calculados a 

partir de experimentos de Monte Carlo. Na literatura especializada, a nova estatística 

ficou conhecida como teste Dickey-Fuller (DF). O interessante é que quando a 

hipótese nula de que 0=λ  é rejeitada, pode ser utilizado o teste t-Student usual e a 

série temporal é estacionária. Ao discutir a natureza do processo de raiz unitária 

notamos que um processo aleatório pode: 

 

a) Não ter deslocamento;  
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b) Ter deslocamento;  

c) Ter tendência tanto determinística quanto estocástica;  

 

Para considerar essas três possibilidades, o teste Dickey-Fuller é 

estimado de três maneiras diversas (sob três hipóteses nulas):  

 

a) ty  é um passeio aleatório: ttt uyy +=Δ −1λ ; 

b) ty  é um passeio aleatório com deslocamento: ttt uyy ++=Δ −1λα  

c) ty  é um passeio aleatório com deslocamento em torno de uma 

tendência: 

 

ttt uyty +++=Δ −1λδα  

 

Em cada caso, a hipótese nula é que 0=λ , isto é, há uma raiz unitária e 

a série temporal é não-estacionária. A hipótese alternativa é que 0<λ , e caso a 

nula seja rejeitada, temos um dos possíveis três respectivos casos: i) a série 

temporal é estacionária com média zero no caso; ii) a série é estacionária com 

média diferente de zero ou; iii) a série é estacionária em torno da tendência 

determinística.  

 

 

4.1.2 Resumo para a Estimação 

 
 

a) Estimar as três equações por mínimos quadrados ordinários; 

b) Dividir o coeficiente estimado de 1−ty  em cada caso pelo seu desvio-

padrão e calcular a estatística de Dickey-Fuller; 

c) Consultar as tabela Dickey-Fuller (ou qualquer pacote estatístico); 

 

Caso o valor absoluto calculado da estatística tau(t) exceder o valor crítico 

nas estatísticas de Dickey e Fuller ou Mackinnon, a hipótese de que 0=λ  é 

rejeitada. Neste caso, a série temporal é estacionária. Caso ocorra o contrário, a 

série temporal é não-estacionária. 
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4.2 O Teste de Dickey-Fuller Aumentado 
  
 

Ao fazer o teste de Dickey-Fuller para as três equações apresentadas, a 

pressuposição foi que o termo de erro ut era não correlacionado. Mas no caso de ut 

apresentar correlação, Dickey e Fuller desenvolveram um teste conhecido como 

teste de Dickey-Fuller Aumentado. 

  
 
4.3 Transformações de Séries Temporais Não-Estacionárias 

 

  

Um ponto de grande importância é saber o que fazer quando estamos 

com uma séria não-estacionária. Até mesmo para evitar o problema da Regressão 

Espúria, ou seja, a pesquisa precisa transformar uma série temporal não-

estacionária em uma série temporal estacionária em diferenças ou em série temporal 

estacionária em tendência:  

 

a) Processos estacionários em diferenças – se uma série temporal tem 

raiz unitária, as primeiras diferenças dessa série temporal são 

estacionárias, ou seja, quando estamos trabalhando com uma séria 

temporal não-estacionária, devemos calcular a primeira diferença da 

série (que é estacionária).  

b) Processos estacionários em tendência – esse processo é 

estacionário em torno da linha de tendência. A maneira mais simples 

de tornar a série temporal estacionária é estimar a regressão em 

relação ao tempo e os resíduos dessa regressão serão estacionários.  

 

 

4.4 Integração das Séries e Cointegração 
  

 

Inicialmente, é importante citar que a regressão de uma série temporal 

não-estacionária com outra série temporal não-estacionária pode produzir uma 
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Regressão Espúria. Para exemplificar melhor, a pesquisa tomou o exemplo das 

séries temporais de Despesa de Consumo Pessoal (DCP) e de Renda Pessoal 

Disponível (RPD) de um determinado país. Ambas são séries temporais com raiz 

unitária - I(1) – contém uma raiz unitária.  

  

Após estimar a regressão da DCP em relação à RPD para encontrarmos 

u1. Submeteremos u1 a uma análise de raiz unitária e constataremos que u1 é 

estacionária, ou seja, I(0): As duas séries são individualmente I(1), isto é, 

apresentam tendência estocástica, sua combinação linear é I(0).  

 

A combinação linear faz com que as tendências estocásticas das duas 

séries se anulem entre si. Se tomarmos, por exemplo, o Consumo Pessoal e a 

Renda Disponível como duas variáveis I(1), a Poupança (definida como Renda – 

Consumo) será I(0), ou seja, o resultado da regressão do consumo em relação à 

renda fará sentido, isto é, não será espúria. Nesse caso, podemos afirmar que as 

duas variáveis (séries temporais) são cointegradas. 

 

Do ponto de vista econômico, de acordo com Gurajati (2006), duas 

variáveis serão cointegradas se existir entre elas uma relação de longo prazo, ou de 

equilíbrio. A teoria econômica com frequência é expressa em termos de equilíbrio, tal 

como a teoria quantitativa da moeda de Fisher ou a teoria da paridade do poder de 

compra (PPP). Em suma, desde que se verifique se os resíduos de regressões são 

I(1) ou não-estacionários, a análise de regressão tradicional se aplica aos dados de 

séries temporais não-estacionárias. A valiosa contribuição dos conceitos raiz unitária 

e cointegração é a de nos obrigar a descobrir se os resíduos da regressão são 

estacionários.  
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Figura 1 – Processos não estocástico e estocástico   
Fonte: Elaboração do autor 
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5 RESULTADOS  
 
 
5.1 Teste de Raiz Unitária 
   

 

Como já foi mencionado na metodologia, é de fundamental importância a 

realização do teste visando à identificação de se as séries utilizadas na regressão 

são estacionárias ou não-estacionárias e visando a identificação da ordem de 

integração de cada série. O teste utilizado foi o Dickey-Fuller Aumentado, tradicional 

em trabalhos envolvendo cointegração. 

  

Gujarati (2006) explicita que na análise de regressão tradicional se dá 

grande importância a medidas de qualidade do ajustamento (R-quadrado e o erro 

médio da regressão) e a Estatística t-Student, porém, pode ocorrer o fenômeno da 

regressão espúria – variáveis envolvidas são caminhos aleatórios e por isso é 

fundamental testar se uma série é estacionária ou é não-estacionária antes de usá-

las em uma regressão. 

 

Como demonstrado por Dickey e Fuller em 1979, a estatística “t” não 

segue a distribuição de Student quando a hipótese nula de Raiz unitária é 

verdadeira. Para resolver esse caso, Dickey-Fuller criaram um teste chamado de 

Dickey-Fuller Aumentado (DFA). 

 

A tabela 3 resume os resultados dos testes de raiz unitária realizados 

para todos os indicadores de mercado selecionados. Note que é pré-requisito que as 

séries sejam integradas para continuidade da análise de investigação da 

cointegração. Todas as séries de fato apresentaram comportamento explosivo, com 

as respectivas variâncias elevando-se ao longo do tempo e, portanto, sendo 

consideradas pelo menos integradas de primeira ordem I(1), ou seja, são não-

estacionárias, porém podem ser transformadas em estacionárias a partir da primeira 

diferença ou cointegradas com outras séries. 
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Tabela 3 – Teste de Raiz Unitária - Período I – até 20.05.2008 
SÉRIES PROB SITUAÇÃO 

ALIMENTOS (alim) 63,99% Não Rejeita Hipótese Nula 
CELULOSE (celpap) 66,68% Não Rejeita Hipótese Nula 
DOLAR (dolar) 73,37% Não Rejeita Hipótese Nula 
ENERGIA GOV (energall) 39,15% Não Rejeita Hipótese Nula 
ENERGIA PRIV (energpriv) 76,13% Não Rejeita Hipótese Nula 
MAT ELÉTRICO (melet) 42,72% Não Rejeita Hipótese Nula 
METALURGIA (metal) 100,00% Não Rejeita Hipótese Nula 
MINERAÇÃO (miner) 75,66% Não Rejeita Hipótese Nula 
QUÍMICA (quim)  28,85% Não Rejeita Hipótese Nula 
SELIC (selic) 99,99% Não Rejeita Hipótese Nula 
TELECOMUNICAÇÃO (teles) 68,59% Não Rejeita Hipótese Nula 
TÊXTIL (textil) 86,13% Não Rejeita Hipótese Nula 
IBOV (ibov) 87,47% Não Rejeita Hipótese Nula 

Fonte: elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 

 

5.2 Estimações via Modelos VAR 

   

 

A pesquisa verificou a qualidade das séries temporais utilizadas e se 

utilizou de modelos vetoriais autoregressivos de cada indicador de mercado com o 

índice IBOVESPA. Este é apenas um passo intermediário para se investigar a 

presença de cointegração através do procedimento de Johansen. Note que mesmo 

as séries sendo integradas, cada modelo VAR poderá ser estimado em nível, desde 

que exista uma combinação linear estacionária entre as séries. Deste modo em 

todos os modelos estimados foi investigada a estabilidade, ou seja, se todas as 

raízes do polinômio característico se encontravam dentro do círculo unitário. 

 

Na tabela 4 constata-se que apenas os modelos para os setores Têxtil e 

Metalurgia seriam instáveis, e, portanto, requerem uma estimação em diferenças ou 

via um Modelo Vetorial Autoregressivo a Correção de Erros (MCE). 

 
Tabela 4 – Estimação do VAR - Período I – até 20.05.2008 

SÉRIES MODELO ESTACIONARIEDADE 
ALIMENTOS (alim) e IBOV VAR(1) Estacionária 
CELULOSE (celpap) e IBOV VAR(1) Estacionária 
DOLAR (dolar) e IBOV VAR(1) Estacionária 
ENERGIA GOV (energall) e IBOV VAR(1) Estacionária 
ENERGIA PRIV (energpriv) e IBOV VAR(1) Estacionária 
MAT ELÉTRICO (melet) e IBOV VAR(1) Estacionária 
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SÉRIES MODELO ESTACIONARIEDADE 
METALURGIA (metal) e IBOV VAR(1) Não-estacionária 
MINERAÇÃO (miner) e IBOV VAR(1) Estacionária 
QUÍMICA (quim) e IBOV VAR(1) Estacionária 
SELIC (selic) e IBOV   
TELECOMUNICAÇÃO (teles) e IBOV VAR(1) Estacionária 
TÊXTIL (textil)  VAR(1) Não-estacionária 

Fonte: elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 
 
5.3 Teste de Cointegração 
  

 

Após a estimação dos modelos para cada indicador de mercado, aplicou-

se o procedimento de Johansen para investigar a presença de movimentos de longo 

prazo entre as séries. O procedimento se baseia em dois testes para identificar 

relações de cointegração: o teste do Traço (Trace) e a estatística do Máximo 

Autovalor (Max-Eig). Os resultados encontram-se na tabela 5. 

 
Tabela 5 – Teste de cointegração – Período I – até 20.05.2008 

SÉRIES SITUAÇÃO TRAÇO SITUAÇÃO MAX-AUTO 
ALIMENTOS (alim) Não existe Não existe 
CELULOSE (celpap) Pelo menos uma Pelo menos uma 
DOLAR (dolar) Pelo menos uma Pelo menos uma 
ENERGIA GOV (energall) Não existe Não existe 
ENERGIA PRIV (energpriv) Não existe Não existe 
MAT ELÉTRICO (melet) Não existe Não existe 
METALURGIA (metal) Pelo menos uma Pelo menos uma 
MINERAÇÃO (miner) Não existe Não existe 
QUÍMICA (quim)  Não existe Não existe 
SELIC (selic)   
TELECOMUNICAÇÃO (teles) Não existe Não existe 
TÊXTIL (textil) Não existe Não existe 

Fonte: elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 

Para o período pré-Crise, note que apenas os setores Celulose-Papel e 

Metalurgia apresentam um comportamento cíclico, ou seja, com co-movimentos de 

longo prazo em relação ao mercado. O dólar também se mostrou cíclico, porém bem 

mais estável no referido período. 

 

 



 32

5.4 Análise do Período Pós-Crise: Raiz Unitária 
  

 

O mesmo procedimento realizado para o período pré-Crise do Subprime 

foi feito para o período a partir de 20/05/2009. As tabelas 6 e 7 apresentam, 

respectivamente, os resultados dos testes de raiz unitária e as especificações dos 

modelos VAR estimados de acordo com os testes ADF e critério de informação de 

Schwarz. 

 

Na tabela 6 constatamos que todas as séries são integradas ao nível de 

5% e na tabela VII temos que os modelos estimados para o setor Celulose e para a 

SELIC requerem uma estimação via MCE. 

 
Tabela 6 – Teste de Raiz Unitária - Período II – até dez/2008 

SÉRIES PROB SITUAÇÃO 
ALIMENTOS (alim) 71,86% Não Rejeita Hipótese Nula 
CELULOSE (celpap) 97,52% Não Rejeita Hipótese Nula 
DOLAR (dolar) 78,82% Não Rejeita Hipótese Nula 
ENERGIA GOV (energall) 5,90% Não Rejeita Hipótese Nula 
ENERGIA PRIV (energpriv) 20,35% Não Rejeita Hipótese Nula 
MAT ELÉTRICO (melet) 61,46% Não Rejeita Hipótese Nula 
METALURGIA (metal) 71,68% Não Rejeita Hipótese Nula 
MINERAÇÃO (miner) 63,45% Não Rejeita Hipótese Nula 
QUÍMICA (quim)  87,63% Não Rejeita Hipótese Nula 
SELIC (selic) 100,00% Não Rejeita Hipótese Nula 
TELECOMUNICAÇÃO (teles) 16,54% Não Rejeita Hipótese Nula 
TÊXTIL (textil) 98,19% Não Rejeita Hipótese Nula 
IBOV (ibov) 72,34% Não Rejeita Hipótese Nula 

Fonte: elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 
Tabela 7 – Estimação do VAR - Período II – até dez/2008 

SÉRIES MODELO ESTACIONARIEDADE 
ALIMENTOS (alim) e IBOV VAR(1) Estacionária 
CELULOSE (celpap) e IBOV VAR(1) Não-estacionária 
DOLAR (dolar) e IBOV VAR(1) Estacionária 
ENERGIA GOV (energall) e IBOV VAR(1) Estacionária 
ENERGIA PRIV (energpriv) e IBOV VAR(1) Estacionária 
MAT ELÉTRICO (melet) e IBOV VAR(1) Estacionária 
METALURGIA (metal) e IBOV VAR(1) Estacionária 
MINERAÇÃO (miner) e IBOV VAR(1) Estacionária 
QUÍMICA (quim) e IBOV VAR(1) Estacionária 
SELIC (selic) e IBOV VAR(1) Não-estacionária 
TELECOMUNICAÇÃO (teles) e IBOV VAR(1) Estacionária 
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SÉRIES MODELO ESTACIONARIEDADE 
TÊXTIL (textil)  VAR(1) Estacionária 

Fonte: elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 
Por fim, a tabela 8 apresenta os resultados da investigação do fenômeno 

da cointegração a partir do procedimento de Johansen. Note que seguindo as 

estatísticas do Traço e Máximo Autovalor não podemos rejeitar a hipótese de que os 

setores Celulose-Papel e Mineração foram cíclicos.  

 
Tabela 8 – Teste de cointegração – Período II – até dez/2008 

SÉRIES SITUAÇÃO TRAÇO SITUAÇÃO MAX-AUTO 
ALIMENTOS (alim) Não existe Não existe 
CELULOSE (celpap) Pelo menos uma Pelo menos uma 
DOLAR (dolar) Não existe Não existe 
ENERGIA GOV (energall) Não existe Não existe 
ENERGIA PRIV (energpriv) Não existe Não existe 
MAT ELÉTRICO (melet) Não existe Não existe 
METALURGIA (metal) Não existe Não existe 
MINERAÇÃO (miner) Pelo menos uma Não existe 
QUÍMICA (quim)  Não existe Não existe 
SELIC (selic) Pelo menos uma Pelo menos uma 
TELECOMUNICAÇÃO (teles) Não existe Não existe 
TÊXTIL (textil) Não existe Não existe 

Fonte: elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 

 

5.5 Comparação entre Períodos: Pré e Pós-Crise  
 

 

Comparando os resultados dos dois períodos estudados, a pesquisa 

verificou que houve alteração substancial na série que representa o setor Têxtil no 

primeiro período (02/01/2007 até 20/05/2008). Essa série apresentou relação 

positiva apenas quando relacionada com o Dólar e no segundo período (21/05/2008 

até 31/12/2008), apresentou relação positiva quando comparada com os setores 

Alimentos, Celulose, Material Elétrico, Mineração e Química. Outra série que 

apresentou alteração foi a SELIC, pois no primeiro período apresentou relação 

positiva para todos os setores, com exceção do Dólar, e no segundo período 

apresentou relação negativa para quando comparada com os setores de Celulose, 

Material Elétrico, Mineração e Química além do Dólar.  
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Figura 2 – Correlação entre as séries para os dois períodos  
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   
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Ademais, ressalta-se que não houve alteração do resultado relativo ao 

Teste de Raiz unitária para os dois períodos. Segundo esse teste, todas as séries se 

enquadraram no STATUS de “Não Rejeitar Hipótese Nula”, ou seja, todas as séries 

são integradas: 

 

 
Figura 3 – Raiz unitária para os dois períodos 
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 

Com relação à comparação da estimação do VAR (Vetor Auto-regressivo) 

de cada série com IBOVESPA, a pesquisa constatou alteração no resultado para as 

séries representativas dos setores de Alimentos, Metalurgia, SELIC e Têxtil, 

conforme Tabela 4. Com relação à comparação do teste de cointegração, a pesquisa 

constatou alteração no resultado para as séries representativas dos setores de 

Dolar, Metalurgia, Mineração, e SELIC, conforme Tabela 5.  
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6 CONCLUSÃO  
 
  

A partir de indicadores setoriais FGV-100 para as ações de empresas 

negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo e do indicador de mercado oficial 

IBOVESPA, conduziu-se uma investigação sobre os impactos da Crise do Subprime 

e para a evolução do mercado financeiro no Brasil no biênio 2007-2008. A análise é 

dividida em dois períodos de acordo com as respectivas tendências de alta e baixa 

no indicador de mercado oficial e o subsídio do estudo diz respeito à indicação dos 

setores considerados cíclicos – que andam na direção do mercado – e contracíclicos 

ou não correlacionados que podem, inclusive, servir de hedge em momentos de 

crise econômica. 

 

Para o período de alta do IBOVESPA, os setores Celulose-Papel, 

Metalurgia e o próprio Dólar apresentaram relação de cointegração com o indicador 

de mercado, fato que os caracteriza como cíclicos e indicados, por exemplo, para 

aplicação de recursos em períodos de alta. O Gráfico 1 corrobora uma boa indicação 

dos dois setores supracitados, ao passo que a análise do Gráfico 2 rejeita o critério 

de cointegração para escolha do Dólar como boa aplicação em períodos de alta. A 

estabilidade da moeda americana qualifica esta como uma boa aplicação como 

hedge.  

 

 
Gráfico 1 – Evolução dos setores que apresentaram relação de co-integração na primeira ordem de 
02/01/07 até 20/05/08 
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   
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Gráfico 2 – IBOVESPA X DOLAR – Apresentaram relação de co-integração na primeira ordem de 
02/01/07 até 20/05/08 
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 

As respectivas correlações de 0,96, 0,92 e -0,96 dos setores Celulose-

Papel e Metalurgia e do Dólar com o IBOVESPA reforçam os argumentos acima. 

 

Para o período de queda do indicador financeiro de mercado, Celulose-

Papel e Mineração foram os setores classificados como cíclicos, com a constatação 

de relações de longo prazo e correlações de 0,93 e 0,97, respectivamente, destes 

com o IBOVESPA. Dólar e SELIC seriam os “hedges naturais”, com correlações de -

0,89 e -0,02, respectivamente para o período pós-maio de 2008. Entretanto, apenas 

a SELIC apresenta relação de longo prazo com o IBOVESPA. O Gráfico 3 ilustra o 

argumento. 
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Gráfico 3 – Evolução dos setores que apresentaram relação de co-integração na primeira ordem de 
21/05/08 até 30/12/08 - IBOVESPA  X SELIC – Apresentaram relação de co-integração na primeira 
ordem de 21/05/08 a 30/12/08 
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   
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APÊNDICES 
 
 

APÊNDICE A – FIGURAS 4 – 5 – 6 – 7  
 

 
Figura 4 – Principais etapas da modelagem econométrica 
Fonte: Elaboração do autor 
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Figura 5 – Comparação da probabilidade relativa ao Teste de Raiz unitária das séries com relação ao 
IBOVESPA entre os períodos analisados 
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   

 

 
Figura 6 – Comparação da estimação do VAR (Vetor Auto-Regressivo) de cada série com IBOVESPA 
entre os períodos analisados.  
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   
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Figura 7 – Comparação do Teste de Cointegração entre as séries com relação ao IBOVESPA entre 
os períodos analisados.  
Fonte: Elaboração do autor a partir das cotações diárias dos Índices de Mercado FGC 100   
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APÊNDICE B – TABELA 9 
 
Tabela 9 – Testes de Raiz Unitária DF e ADF, realizados para as séries LQCt, LTCt, LRCt e LMEt para 
o período de 1970 a 2002 

Valor crítico Série Equação de teste Número de 
defasagens 

Estatística 
de teste 5% 1% 

LQCt constante e tendência 0 -0,797 -3,558 -4,273 
ΔLQCt constante e tendência 0 -4,389 -3,563 -4,285 
LTCt constante e tendência 0 -2,547 -3,558 -4,273 
ΔLTCt sem const. e sem tend. 0 -5,527 -1,952 -2,642 
LRCt constante e tendência 0 -2,984 -3,558 -4,273 
ΔLRCt constante 0 -5,946 -2,960 -3,662 
LMEt constante e tendência 0 -1,401 -3,558 -4,273 
ΔLMEt constante 0 -5,677 -2,960 -3,662 

Nota: Foi utilizado o número de defasagens que minimizou o Critério de Informação de Schwarz; o 
operador Δ significa primeira diferença da série. 
Fonte: Elaboração do autor a partir dos resultados da pesquisa 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A – GRÁFICOS 4 – 5 – 6 – 7 – 8  
 

 
Gráfico 4 – IBOVESPA / Dólar – Gráfico de Candlestick – mensal (1963 – junho/2009) 
Fonte: IBOVESPA 

 

 
Gráfico 5 – IBOVESPA / Dólar – Gráfico de Candlestick – mensal (1963 – junho/2009) 
Fonte: IBOVESPA 
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Gráfico 6 – Evolução dos setores escolhidos x evolução do IBOVESPA – 02/01/07 até 20/05/08 / 
Evolução do IBOVESPA x SELIC x DOLAR – 02/01/07 até 20/05/08 
Fonte: FGV  - Cotações diárias dos índices de Mercado FGC 100  
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Gráfico 7 – Evolução dos setores escolhidos x evolução do IBOVESPA – 21/05/08 até 30/12/08 
Fonte: FGV - Cotações diárias dos índices de Mercado FGC 100  
 

 
Gráfico 8 – Evolução do IBOVESPA x SELIC x DOLAR – 21/05/08 até 30/12/08 
Fonte: FGV - Cotações diárias dos índices de Mercado FGC 100  
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ANEXO B – TABELAS 10 – 11  
 
Tabela 10 – Inflação no Brasil entre 1990 até 2008 – principais índices 

INFLAÇÃO POR ANO * ÍNDICE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
INPC 
(IBGE) 1585,18 475,11 1149,05 2489,11 929,32 21,98 9,12 4,34 2,49 8,43 5,27 9,44 14,74 10,38 6,13 5,05 2,81 5,15 6,48 
                    

IGP-M 
(FGV) 1699,87 458,38 1174,67 2567,34 869,74 15,23 9,18 7,73 1,78 20,10 9,95 10,37 25,30 8,69 12,42 1,20 3,84 7,74 9,80 
                    

IGPDI 
(FGV) 1476,71 480,17 1157,84 2708,39 909,67 14,77 9,33 7,48 1,71 19,99 9,80 10,40 26,41 7,67 12,13 1,22 3,79 7,89 9,10 
                    

IPC 
(FIPE) 1639,08 458,61 1129,45 2490,99 941,25 23,17 10,04 4,83 -1,79 8,64 4,38 7,12 9,92 8,17 6,56 4,53 2,54 4,37 6,17 
                    

IPCA 
(IBGE) 1620,96 472,69 1119,09 2477,15 916,43 22,41 9,56 5,22 1,66 8,94 5,97 7,67 12,53 9,30 7,60 5,69 3,14 4,45 5,90 

Nota: * Valores em percentual 
Fonte: http://www.portalbrasil.net 

 
Tabela 11 – Inflação no Brasil em 2009 até o mês de Julho – principais índices 

INFLAÇÃO POR MÊS PARA 2009  ÍNDICE JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL TOTAL 
INPC (IBGE) 0,64% 0,31% 0,20% 0,55% 0,60% 0,42% 0,23% 2,98% 
IGP-M (FGV) -0,44% 0,26% -0,74% -0,15% -0,07% -0,10% -0,43% -1,66% 
IGPDI (FGV) 0,01% -0,13% -0,84% 0,04% 0,18% -0,32% -0,64% -1,69% 
IPC (FIPE) 0,46% 0,27% 0,40% 0,31% 0,33% 0,13% 0,33% 2,25% 
IPCA (IBGE) 0,48% 0,55% 0,20% 0,48% 0,47% 0,36% 0,24% 2,81% 

Fonte: http://www.portalbrasil.net 
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ANEXO C – QUADRO 1  
 

 
Quadro 1 – Informações importantes a respeito dos principais índices de inflação utilizados no Brasil  
Fonte: http://www.portalbrasil.net   


