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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo testar a presença de ciclos comuns para os principais 

mercados de ações dos países da América do Sul seguindo a metodologia de Vahid e Engle 

(1993). Utilizando o retorno mensal bruto acumulado nominal para os principais índices de 

ações do Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile e Peru para o período de Janeiro de 

1998 a Novembro de 2010, verificou-se a presença de um ciclo comum no sistema. 

Posteriormente estimaram-se os ciclos de cada série utilizando a decomposição tendência-

ciclo multivariada de Beveridge e Nelson e extraíram-se as correlações entre os ciclos e o 

ciclo comum. Os resultados mostram que os ciclos individuais apresentam valores das 

correlações semelhantes, em média igual a 0,78, em relação ao ciclo comum. Este resultado é 

decorrente do mesmo padrão dos ciclos individuais dos índices de ações, no qual elas são 

fortemente correlacionadas entre si, apresentando uma correlação média de 0,98.    

Palavras-Chave: Índice de Ações; Ciclos Comuns; América do Sul; Integração financeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The present study aims to test the presence of common cycles for major stock markets of 

countries in South America following the methodology of Vahid and Engle (1993).  Using the 

accumulated gross nominal monthly return for the major stock indexes in Brazil, Argentina, 

Colombia, Venezuela, Chile and Peru for the period from January, 1998 to November, 2010, 

there was the presence of a common cycle in the system. Later cycles were estimated for each 

series using the trend-cycle decomposition of multivariate Beveridge and Nelson and 

extracted the correlations between the cycles and the common cycle. The results show that the 

values of the individual cycles exhibit similar correlations on average equal to 0.78, compared 

to the common cycle. This result is due to the same standard of individual cycles of the stock 

indexes, in which they are strongly correlated, with an average correlation of 0.98. 

Keywords: Stock Market Indices; Common Cycles; South America; Financial Integration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, que segue D’ecclesia e Constantini (2006), propõe a 

utilização de testes econométricos para verificar a existência de características que sejam 

comuns entre séries de índices de bolsas sul-americanas. Uma característica, segundo 

definição informal de Amorim(2001), é uma propriedade peculiar que uma série de tempo 

apresenta que tende a se manter quando esta é combinada linearmente com outra. Deseja-se 

então no artigo procurar combinações lineares entre séries que retirem características que 

sejam verificadas nestas séries. Caso essa combinação linear exista, concluir-se-á que as 

séries possuem uma característica comum. 

Em outras palavras, as séries temporais exibem inúmeras semelhanças que podem 

ser removidas por uma combinação linear (características comuns). Tais características 

comuns surgem quando as séries exibem co-movimentos, isto é, quando são gerados por 

fatores comuns. Por exemplo: tendências estocásticas comuns (cointegração), correlação 

serial comum (ciclos comuns), quebra estrutural comum (co-breaking), sazonalidade comum, 

etc. Neste artigo serão examinadas apenas duas destas características: tendências estocásticas 

comuns (cointegração) e correlação serial comum (ciclos comuns). Os testes de característica 

comum a serem usados serão o Teste de Johansen (2000) para a primeira característica e o de 

Vahid e Engle (1993) para a segunda. 

Como será visto no decorrer do trabalho, a presença de características comuns em 

séries financeiras tem sido utilizada para diversas finalidades, desde a análise de impacto 

especulativo entre mercados distintos, de investidores de um mercado em outro, Dempster et 

al (2000) à montagem de estratégia de diversificação internacional de portfólios, D’ecclesia e 

Constantini (2006). Porém, é motivação primordial deste estudo a análise do grau de 

integração financeira entre os países sul-americanos Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru 

e Venezuela, com vistas a oferecer argumentos em eventual discussão acerca de qualquer 

movimento integracionista que possa surgir no futuro. 

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma. Na seção 2, aborda-se 

sucintamente aspectos teóricos relacionados a Blocos Econômicos e a Inserção da América do 

Sul nesse contexto, sendo feita na seção seguinte uma revisão da literatura relacionada, a qual 

permite que se situe a contribuição do artigo. Na seção 4, tem-se a descrição da metodologia, 

e na quinta seção apresenta-se toda a discussão dos resultados do exercício empírico. As 

considerações finais são feitas na sexta seção.  
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2 BLOCOS ECONÔMICOS E AMÉRICA DO SUL 

 

2.1 Integração Econômica: conceitos e breve histórico 

 

Desde a concepção da ideia de integração econômica, por Adam Smith, por volta 

de 1776, inúmeras são as formações de agrupamentos de países em torno de um acordo 

intergovernamental, com o fim de estreitar relações em variados seguimentos de negócios, 

sejam eles comerciais, tecnológicos, financeiros, sociais, acadêmicos etc. Em geral, o 

avençado entre os partícipes envolve desde o livre trânsito de pessoas, o compartilhamento de 

novas tecnologias, o intercâmbio cultural, a redução ou mesmo remoção de tarifas e taxações 

ao comercio de bens e serviços e às transações financeiras intragrupo e, até mesmo, em última 

instância, a unificação de normas e instituições. 

Para melhor ilustrar a diversidade de consolidações possíveis, com os mais 

variados níveis de integração e propósitos, faz-se um breve apanhado dos principais estágios 

de integração a que podem ser submetidas as nações, à luz dos fundamentos básicos da teoria 

da integração regional. 

 Em ordem crescente do nível de integração entre os envolvidos, seguem as cinco 

modalidades integrativas, de acordo com a classificação mais tradicional: 1) Área de Livre 

Comércio; por este tipo de acordo, o máximo que se alcança é a remoção das barreiras no 

comércio de bens e serviços; 2) União Aduaneira; nessa etapa de integração, além da 

liberalização do comercio intrabloco, os países acordantes adotam uma política comercial 

comum em relação a terceiro, materializada pela Taxa Externa Comum (TEC); 3)  Mercado 

Comum, esse nível integrativo acumula todas as cláusulas liberatórias anteriores e acrescenta 

a livre circulação dos fatores de produção; 4) União Econômica;  esta, por sua vez, promove a 

harmonização das políticas econômicas e, por fim, 5) Integração Econômica Total, que 

promove a unificação das políticas econômicas. 

Motivados pela intenção de desfrutar de benefícios decorrentes da agregação entre 

economias, surgiram, a partir da segunda metade do século XX, diversos pactos econômicos 

ao redor do mundo. Dentre os mais expressivos, figuram a União Europeia, o Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte (NAFTA), o Pacto Andino, o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), dentre 

outros. 
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Vários critérios são utilizados para reunir economias de nações, como: situação 

geográfica e/ou geopolítica, tamanho do produto interno bruto, grau de desenvolvimento e 

industrialização, zonas de união monetária, afinidade comercial e cultural, características 

específicas que se destacam em suas economias, etc. Neste aspecto, a experiência 

integracionista aponta para uniões, na maioria das vezes, vocacionadas por tendências 

regionais. Assim, por fazer parte da área geográfica de interesse deste estudo, será feito breve 

levantamento histórico acerca da saga sul-americana em torno da adoção desse ideário para o 

continente. 

Sob a influência das ideias emitidas pela Comissão Econômica para a América 

Latina e Caribe (CEPAL), este continente experimentou sucessivas tentativas de integração 

econômica nas últimas décadas, mais precisamente, a partir dos anos 60. Período em que os 

países integrantes da região sofriam fortes desequilíbrios macroeconômicos que dificultavam 

a pretensão integracionista, tais como: inflação descontrolada, dívida externa elevada e 

problemas cambiais. É nesse contexto que é formalizado, em 1960, o Tratado de Montevidéu, 

assinado pela Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru e, posteriormente, pela 

Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Por esse documento foi criada, embora sem 

sucesso, a Associação Latino Americana de Livre Comércio (ALALC). Com o fracasso da 

ALALC, uma nova versão do Tratado de Montevidéu foi assinada em 1980, criando a ALADI 

– Associação Latino Americana de Integração, que não logrou êxito na pretensão de formar 

um mercado efetivamente comum na região. 

A partir dos anos 90, em cenário de maior estabilidade econômica, principalmente 

pela contenção da inflação, e motivada pela experiência europeia na condução de seu 

processo de integração, a CEPAL passa a abordar o tema com maior profundidade, 

culminando, em 1991, com o surgimento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Este, 

embora tenha sido formalizado na modalidade mais primária de integração – Área de Livre 

Comércio, carrega consigo metas ambiciosas para o estreitamento das operações entre seus 

componentes. De acordo com seu documento constitutivo, figurava como objetivo central a 

constituição de um Mercado Comum até 31 de dezembro de 1994. Na prática, isso significa a 

passagem de um nível com mera liberdade na circulação de bens e serviços para estágio com 

legislações harmonizadas nas áreas pertinentes. Em verdade, a instituição não alcançou as 

pretensões almejadas, mantendo-se na condição de União Aduaneira Imperfeita atualmente. 

Em consonância com o pensamento da época, trabalho empírico de Hecq(2001), utilizando 

dados macroeconômicos contemporâneos aos fatos históricos aqui relatados, 1950 a 1999, 
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apontam para a existência de características comuns tanto no longo quanto no curto prazo, 

sugerindo a presença de certo nível de integração econômica.  

 

 2.2 Estatísticas Econômicas e Sociais 

 

Num contexto de integração em que se insere o presente trabalho, torna-se 

imprescindível uma análise conjunta da dinâmica de funcionamento das economias, sem 

perder de vista aspectos sociais, políticos e, até mesmo culturais e suas repercussões nas 

estatísticas apresentadas.  

Inúmeras são as semelhanças que envolvem os países sul-americanos, em vários 

aspectos desde a colonização e exploração, predominantemente pelos países originários da 

península ibérica (Portugal e Espanha); no campo político foram submetidos a regimes 

autoritários por longo período de tempo (embora atualmente sejam formalmente repúblicas 

presidencialistas democráticas); na economia experimentam um razoável período de 

estabilidade e crescimento econômico nas últimas décadas e, por fim compartilham uma 

localização geográfica comum. Apesar das diversas parecenças listadas, existem várias 

diferenças entre os países desse continente. 

 Com o propósito de examinar alguns aspectos relacionados a essas economias 

faz-se uma análise dos dados macroeconômicos referentes aos últimos doze anos, período 

compreendido pela pesquisa, conforme tabela 1. 

TABELA 1 – Indicadores Econômicos e Sociaisa,b,c,d 

País PIB Médio 
Variação 

do  PIB(%) 

Investimentos 
Estrangeiros 

Diretos 

Variação das 
Exportações(%) 

Taxa de 
Desemprego(%) 

Percentual 
de 

Pobres(%) 

Brasil 1.003,00 3,13 48,44 6,93 9,1 21,4 

Colômbia 153,20 3,10 6,76 3,71 12,65 40,2 

Argentina 245,32 3,49 6,34 5,15 13,46 - 

Venezuedla  169,36 2,51 -1,4 -2,28 12,05 29 

Peru 83,83 4,64 7,33 6,16 8,68 34,8 

Chile 115,18 3,27 15,09 4,76 8,83 15,1 
a Variáveis em termos absolutos: o PIB médio anual relativo ao período 1998 a 2010 e os investimentos 
Estrangeiros Diretos(IDE) que correspondem ao montante arrecado por cada país em 2010, ambos  em 
bilhões de dólares americanos 
b As exportações, bem como o PIB(%), são considerados a média anual das variações de 1998 a 2010. 
c A taxa de desemprego e a proporção de pobres são estatísticas pontuais de 2010. Não consta na base de 
dados pesquisada, informações sobre o índice de pobreza da Aargentina, no período analisado. 
d Fonte: Fundo Monetário Internacional, setembro de 2011, para todos os dados, exceto IDE e percentual 
de pobres que são originários da base de dados do Banco Mundial. 
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Os indicadores econômicos e sociais acima, apontam claramente para 

significativas iniquidades entre os países analisados. Em se tratando do tamanho das 

economias, o Brasil ocupa posição de destaque, com um PIB médio na ordem de US$ 1 

bilhão de dólares, no período analisado. O grau da discrepância em relação aos vizinhos se 

revela ao se extrair os números relativos entre eles, por essa ótica verifica-se que o segundo 

melhor posicionado, Argentina, aparece apenas com média de 24,45% do PIB médio 

brasileiro e, este por sua vez detém economia média no período 1.196,46% superior à menor 

economia do grupo, no caso o Peru, conforme evolução da Figura 1. 

 

 

      Figura 1 – PIB médio dos países da América do Sul 
    
       Fonte: Fundo Monetário Internacional. 

 

 Apesar da nítida vantagem brasileira no tamanho da economia, observa-se um 

desempenho mediano em relação ao crescimento, em comparação aos demais. 

Completamente em sintonia com a intuição econômica, o Peru, frise-se menor PIB do grupo, 

apresenta maior taxa de variação positiva nesta conta para o período, seguido de Argentina e 

Chile, veja evolução na figura 2.  
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      Figura 2 – Variação anual do PIB dos países da América do Sul 
       Fonte: Fundo Monetário Internacional. 

 

Quanto aos fluxos decorrentes das relações internacionais, o Brasil, demonstrando 

alta capacidade de atração de capital externo, registra altíssimos valores em Investimentos 

Diretos Estrangeiros(IED), alcançando a importância de US$ 48,44 bilhões de dólares de 

ingressos dessa natureza, no ano de 2010. Com segunda maior expressividade nesse quesito, 

aparece o Chile com apenas US$ 15,09 bilhões de dólares, e com valores inexpressivos, 

nenhum outro, individualmente, alcança 15% do valor arrecadado pelo líder nessa conta. Para 

os especialistas tal movimento só foi possível graças à combinação da pujança do mercado 

interno brasileiro com o dinamismo dos fluxos de capitais (figura 3). 

 

 

 
      Figura 3 – Investimento Direto Estrangeiro(IDE) na América do Sul 
       
      Fonte: Banco Mundial. 
 
 



14 

 

 

Corroborando a ideia apresentada acima, os indicadores sociais exibidos na tabela 

1 apontam para situação bastante díspar nesse aspecto, a título de exemplo, basta observar o 

quão distante se encontram Chile e Peru, o primeiro e o último avaliados nesse indicador, com 

15,1 e 40,2 em percentual de pobres, respectivamente. 

Outra medida com forte poder informativo em relação ao grau de 

desenvolvimento humano ofertado por um país a seus habitantes é o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Com respeito a este indicador a Organização das Nações 

Unidas, através de publicação anual intitulada Ranking IDH 2010, ordena os países de acordo 

com seus desempenhos neste quesito. O resultado daquele relatório demonstra 

posicionamentos relativamente distantes entre os países sul-americanos estudados, em relação 

ao indicador mencionado. De um universo de 169 países listados aparecem nessa ordem: 

Chile (45º), Argentina (46º), Peru (63º), Brasil (73º), Venezuela (75º) e Colômbia (79º), com 

índices 0,783, 0,775, 0,723, 0,699, 0,696 e 0,689, respectivamente. 

Embora características comuns tenham peso significativo entre as motivações para 

se formar um grupo/bloco econômico, e estas estão sim presentes nesse grupo, muitas 

características econômicas, financeiras, culturais, políticas e populacionais (entre outras) 

destes países são diferentes. Talvez a diferença de maior peso, dado o propósito do presente 

trabalho, seja relacionada às fontes de receita externas. No caso dos países da América do Sul, 

tais diferenças estão associadas principalmente ao potencial produtivo de cada nação e à 

capacidade de atrair investimentos externos, dado que são predominantemente exportadores 

de commodities agrícolas e minerais. 

Os mercados internos sul-americanos ainda apresentam certa heterogeneidade em 

alguns aspectos como o nível do poder aquisitivo, o grau de maturação, tamanho e 

características da população (escolaridade, urbanização e distribuição de renda). Todas essas 

diferenças tem o potencial de afetar as variáveis de estudo (índices de bolsas de valores). 

Os índices de ações refletem o valor de mercado das empresas listadas, este, por 

sua vez, é diretamente atrelado ao resultado, que de forma complexa associa-se às 

características macroeconômicas destacadas acima e a diversos outros fatores. Desta forma, a 

presença de tendências comuns (de longo prazo) influenciadas pelo ambiente 

macroeconômico internacional seria, de certa forma, intuitivo. Porém, não é tão evidente que 

eles (os índices) respondam a estímulos semelhantes no curto prazo, ou seja, que haja um 

componente estacionário comum de curto prazo entre esses índices (ciclo comum). 

Partindo-se da suposição de que a existência de co-movimentos, tanto de curto 

quanto de longo prazo, são indispensáveis para uma convergência econômica e união 
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monetária sustentável, o presente trabalho pretende fornecer suporte teórico em eventual 

debate dessa natureza envolvendo os países em estudo. 

 

3 LITERATURA RELACIONADA 

 

3.1 Integração financeira 

 

O Sistema Financeiro Mundial experimentou significativas transformações nas 

últimas décadas, tendo posição de destaque a desregulamentação dos mercados e a 

liberalização dos fluxos de capitais. Tais mudanças, que permitiram ao capital transitar com 

maior liberdade entre os países, apoiaram-se na adoção de novos instrumentos financeiros, 

nas facilidades proporcionadas pelos avanços das telecomunicações e da informática e, 

especialmente, nas medidas governamentais de toda ordem. Ver Minella (2003). 

A literatura internacional fornece uma diversidade de trabalhos empíricos acerca 

da detecção de caracteríscas compartilhadas por países distintos, que podem levar à inferência 

de algum grau de integração financeira, com aplicação dos mais diversos modelos e base de 

dados, para as mais variadas finalidades. 

Nesse sentido, Fustenberg & Jeon (1989), encontram evidências de convergências 

para os mercados americano, inglês, japonês e alemão, com dados diários durante o período 

de 1968 a 1988. Uma evidência complementar a este trabalho é observada em Littell (1997), 

onde se observou uma correlação média entre o retorno dos índices das bolsas localizadas nas 

economias desenvolvidas de 0,36. Porém, em uma amostra abrangendo economias 

emergentes, esta métrica foi menor, passando para 0,14. Sugerindo que o nível de 

desenvolvimento dos países podem guardar alguma relação com o referido processo de 

integração. No mesmo ano, Quinn (1997) construiu um indicador de integração financeira 

internacional e seus resultados econométricos demonstram pela primeira vez a contribuição da 

integração financeira para o crescimento econômico dos países.  

Mais tarde Antzoulatos et al (2009), fazendo uso da análise de convergência 

desenvolvida por Phillips e Sul (2007), sinalizam para a inexistência de processo de 

convergência de 13 métricas de desenvolvimento financeiro para um painel de 38 países, 

industrializados e em desenvolvimento, no período de 1990 a 2005. A análise também revela 

que o gap, em termos de desenvolvimento financeiro, entre os países desenvolvidos e os mais 

pobres parece aumentar ao longo do tempo. Corroborando com estes autores, Matos et al. 

(2009), valendo-se da mesma técnica de convergência por eles utilizada,  analisa a evidência 
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da validade ou não da hipótese de tendência de crescimento comum presente na evolução da 

cotação dos Índices de mercado transacionados em 36 das principais bolsas de valores 

mundiais sediadas em economias situadas em todos os continentes e com os mais diversos 

níveis de desenvolvimento, durante o período de janeiro de 1998 a dezembro de 2007, não 

evidenciaram uma tendência de convergência comum. 

Em maior sintonia com o presente trabalho no tocante à metodologia utilizada, 

Dempster, et al (2000) analisam a ligação entre os mercados financeiros de Londres e 

Amsterdã  e identificam um alto grau de integração entre estes mercados tanto no curto 

quanto no longo prazo, baseado nos preços das ações de cada mercado, para o período 1723 – 

1794, utilizando os testes de tendências comuns (Johansen (1988)) e ciclos comuns (Vahid e 

Engle (1993)).   

Valendo-se do mesmo instrumental teórico utilizado pelos autores acima, 

D’ecclesia e Constantini (2006), motivados pela discussão acerca dos benefícios da 

diversificação internacional de portfólios, investigam a presença de tendências e ciclos 

comuns para os preços das ações dos mercados financeiros do Canadá, Japão, Reino Unido e 

Estados Unidos, e concluem que no longo prazo o comportamento do mercado de ações é 

dominado por fundamentos econômicos domésticos, enquanto que no curto prazo, o 

comportamento se dá em resposta a certos eventos globais, como por exemplo, a crise de 

1987, a invasão do Iraque em 1991 e o atentado de 11 de Setembro de 2001. 

 

 3.2 Tendências e Ciclos Comuns 

 

A decomposição de uma série temporal em componentes significativos do ponto 

de vista econômico e estatístico é uma das principais preocupações da econometria moderna. 

Apesar da disponibilidade de uma gama de técnicas univariadas, com propriedades 

conhecidas e bem caracterizadas, é opinião comum que uma modelagem multivariada é 

preferível para este tipo de tarefa, desde que ela permita a identificação de fontes de 

inovações e efeitos dinâmicos através da exploração de informações sobre séries sujeitas ao 

mesmo ambiente e relações causais comuns. Ver Proietti ( 1997). 

Stock e Watson (1988) generalizaram a decomposição univariada de Beveridge e 

Nelson (BN), demonstrando que sistemas cointegrados podem ser representados em termos de 

um número reduzido de tendências estocásticas comuns, cujo processo gerador de dados 

(DGP) é constituído por um passeio aleatório, mais um componente estacionário ou 
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transitório. Uma vantagem dessa abordagem é a imposição das restrições de cointegração, as 

quais, se verdadeiras, levam a uma estimação mais eficiente dos parâmetros de um modelo 

dinâmico do tipo VAR. Além da precisão das estimativas, decomposição de variância e 

cálculo de impulso-resposta serão menos sujeitos a erro, considerando que estes baseiam-se 

num número reduzido de estimativas, quando comparados a metodologias univariadas (Issler 

e Vahid, 2001). 

Vahid e Engle (1993), inspirados pela noção de características comuns 

desenvolvida por Engle e Kozicki (1993), determinaram um conjunto de condições sob as 

quais o componente cíclico, ou transitório, pode também ser representado em termos de um 

número reduzido de ciclos comuns. Aplicações mais bem sucedidas desta metodologia são 

aquelas que tratam do caso particular em que o número de tendências e ciclos comuns é igual 

a dimensão do sistema; ou ao número de variáveis. Na verdade, este é o único caso no qual 

uma solução explícita existe, com as relações de cointegração agindo como geradoras dos 

ciclos. O modelo de ciclos comuns pode ser visto, então, como um refinamento do modelo de 

Stock e Watson (1988) e, portanto, como um caso particular da decomposição multivariada de 

Beveridge e Nelson. Em caso da existência de ciclos comuns, juntam-se às restrições de 

cointegração, mencionadas acima, as restrições de co-caracterização. Proietti (1997), mostrou 

ainda que uma decomposição factível existe mesmo quando a soma de vetores cointegrantes e 

vetores co-característicos é menor do que a dimensão do sistema. 

A metodologia de decompor um vetor de série temporal em tendências e ciclos 

comuns é amplamente utilizada em variáveis macroeconômicas, mas muito pouco aplicada 

para variáveis de mercado financeiro, como por exemplo, índices de ações. 

 Mejía-Reyes (2000), em aplicação voltada para a área geográfica de interesse 

deste estudo, investigando ciclos de negócios internacionais para a América Latina, através do 

modelo Markov-switching, utiliza o PIB per capita real de oito países latino-americanos: 

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, e Venezuela, durante o período de 

1950 a 1995, e não encontra evidências da existência de ciclos comuns nas oscilações 

decorrentes de expansões e contrações dessas economias.  

Em seguida, Hecq(2001), confrontando os resultados de três tipos de modelos de 

recursos cíclicos comuns: Serial Correlation Common Feature (SCCF), Weak Form reduced 

rank structure (WF) and the Polynomial Serial Correlation Common Features (PSCCF), 

conclui que Brasil, Argentina, México, Peru e Chile dividem co-movimentos tanto no longo 

quanto no curto prazo, baseado em séries temporais de variável macroeconômica. 
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Visando identificar inter–relações entre Brasil e Estados Unidos nas tendências e 

ciclos e verificar se o padrão dessa inter-relação se modificou ao longo do tempo, Tavares( 

2009), submete as séries trimestrais dos PIBs desses dois países, no período de 1990 a 2007, a 

técnicas econométricas de cointegração (Johansen,1988) e de tendências e ciclos, proposta por 

Vahid e Engle(1993), e conclui que essas economias partilham tanto uma tendência comum 

de longo prazo quanto um ciclo comum. Utilizando as mesmas técnicas adotadas pelo autor 

acima, Amorim (2001) conclui que a ocorrência de ciclos comuns para seis importantes 

mercados de ações da América Latina é restrita, com base em  índices e retornos de ações, no 

período de 1993 a 1998, com frequência diária .  

Em recente trabalho Matos et al (2012) aplica as técnicas de cointegração de 

Johansen (1988) e de ciclos comuns de Vahid e Engle (1993), para testar a hipótese da 

existência de tendências e ciclos na evolução dos retornos dos índices dos BRIC´s. Os 

resultados dos autores evidenciam a presença dessas características, sugerindo, assim, um 

forte grau de integração financeira entre aqueles países. 

 O Conhecimento das características comuns entre mercados financeiros é de 

particular importância por implicar em previsibilidade, derivando relações que podem ter 

aplicações em estratégias de transação e hedge, por exemplo, ver Amorim (2001). Porém, 

nada obsta que venha a ser aplicado com outras finalidades, como por exemplo, na verificação 

de contágio entre economias que mantêm alto grau de integração financeira, ver Dempster, et 

al (2000), ou até mesmo subsidiar em discussão em torno da formação de blocos econômicos 

entre economias que guardam fortes semelhanças de natureza financeira. Ver Matos et al 

(2012).  

Parece não haver consenso acerca da hipótese de existência de ciclos comuns 

entre um grupo de economias distintas, nem mesmo se elas pertencem a uma mesma região 

geográfica ou compartilham equivalente grau de desenvolvimento, como é o caso dos países 

sul-americanos. 

Nesse contexto, existem algumas questões que precisam de consenso. Haveria 

uma tendência comum de longo prazo para as séries de índices de ações de países 

pertencentes a mesma região geográfica? E no curto prazo, esses países respondem 

igualmente a fatos internacionais extremos da mesma forma e intensidade? Em caso 

afirmativo, seria possível identificar qual deles influenciaria no comportamento dos demais? 
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3.3 Este Artigo e a Literatura 

 

O artigo analisa a evidência da validade ou não da hipótese da existência de 

tendências e ciclos comuns presentes na evolução das cotações de índices das bolsas de 

valores dos países da América do Sul: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela, 

durante o período de 01/1998 a 11/2010. 

Assim como D’ecclesia e Constantini (2006), este artigo utiliza séries de índices 

de ações mensais coletados em período relativamente grande. A principal e significativa 

diferença fica por conta da região geografia em que ficam situados os países estudados. 

Enquanto seu trabalho analisa dados de países pertencentes a três continentes distintos, este é 

restrito a uma só região.  

Este artigo segue D’ecclesia e Constantini (2006) quando aplica a metodologia 

desenvolvida por Vahid e Engle(1993) a séries de ações e tenta identificar tendências e ciclos 

comuns. Porém, ao invés da abordagem centrada na teoria da diversificação de portfólios com 

ativos internacionais, como se deu naquele trabalho, aqui o foco principal é identificar o nível 

de integração financeira entre os países acima citados, com vistas a levantar argumentos para 

subsidiar uma eventual discussão futura acerca da formalização de acordo de qualquer 

natureza entre esses países. Ademais, ao se identificar a presença de ciclos comuns, pretende-

se identificar qual dos países exerce maior influência nessa característica comum de curto 

prazo, isto é, em um cenário de fortes oscilações qual das economias, de certa forma, dita o 

comportamento das demais, ou seja, diante de um cenário de perturbações internacionais qual 

dos países tem em seu comportamento uma determinante para os outros envolvidos no 

sistema.  

 

4 METODOLOGIA 

 

O modelo de Tendências e Ciclos Comuns consiste de um vetor de tendências e 

um vetor de variáveis estacionárias (ciclos), onde nenhum componente pode ser observado 

isoladamente. De acordo com Beveridge e Nelson (1981), pode-se tomar {xt} como sendo um 

vetor de séries de tempo, decomposto da seguinte forma 

                            s
t

p
tt xxx +=                                                                   (1) 

onde, xt
p  representa um vetor de tendências, componente permanente de xt, enquanto xt

s, 

componente transitório, é um resíduo estacionário.  
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Quando as variáveis compostas no vetor xt são cointegradas além da existência de 

tendências comuns entre as variáveis de (1) podem existir, concomitantemente, ciclos comuns 

entre elas. Estas duas comunalidades podem ser melhor entendidas a partir de uma 

decomposição de Wold de um Vetor Autoregressivo (VAR); ou seja, 

tt LCx ε)(=∆ .                                                                          (2) 

A qual pode ser reescrita como 

ttt LCCx εε )()1( ∗∆+=∆ .                                                                (3) 

Integrando ambos os lados de (3), tem-se 

∑
∞

=

∗
− +=

0

)()1(
s

tstt LCCx εε .                                                            (4) 

                                                           tt CT +=  

A qual representa a decomposição de Beveridge e Nelson multivariada onde o primeiro termo 

da direita é a tendência e o segundo elemento é o ciclo. O termo ( )1C  capta o efeito de longo 

prazo dos distúrbios em tε  sobre as variáveis em tx  e ( ) ∑
∞

=
=

0

**

j

j
j LCLC com 

∑
∞

+=
−=

1

*

ij ij CC . A existência de r vetores cointegrantes implica que a matriz de longo prazo 

( )1C  tem posto rnk −=  e ( ) 01 =′Cβ , onde n  é o número de variáveis e k representa o 

número de tendências comuns no modelo. 

 As variáveis em xt possuem tendências comuns, ou cointegram, se existirem r 

vetores linearmente independentes, com r < n, arranjados em uma matriz α ′ , de ordem nr × , 

de modo que 

(1) 0Cα ′ = .                                                                       (5) 

Por outro lado as variáveis em xt possuem ciclos comuns se existirem s vetores 

linearmente independentes, com rns −≤ , arranjados em uma matriz α ′% , de ordem ns× , tal 

que 

( ) 0C Lα ∗′ =% .                                                                     (6) 

Tanto a existência de ciclos como de tendências comuns traduzem-se em 

restrições sobre os parâmetros do VAR, tornando a estimação mais eficiente. 
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A metodologia utilizada para extrair os ciclos comuns é baseada em Vahid e 

Engle (1993). Considere-se a equação abaixo: 

  ∑
∞

=

∗
− +=

0

)()1(
s

tstt LCCx εε           

tt CT +=                                                                   (7) 

E o caso especial de srn += que implica em n k w= + , onde w  é a quantidade de ciclos 

comuns. Tomando as co-características e as combinações cointegrantes, obtêm-se 










′
′

=








′
′

t

t

C

T

α
α

α
α ~~

     (8) 

A matriz  








′
′

α
α~

nn×  possui posto completo e é, portanto, inversível. 

Particionando as colunas da inversa da matriz A, [ ]−−− = αα~1A , e pré-multiplicando as co-

características e as combinações cointegrantes por 1−A , obtêm-se a decomposição das 

tendências e dos ciclos comuns, ou seja, 

( ) ( )tttt xxAxAx αααα ′+== −−−− ~~1               (9) 

Isto implica que tt xT αα ′= − ~~  e tt xC αα ′= − , isto é; as tendências e os ciclos são 

combinações lineares simples de tx . 

Observe-se que o primeiro termo em (9) depende apenas das combinações co-

características, enquanto o segundo é função das combinações cointegrantres. Isto significa 

que o primeiro termo gera as tendências comuns e o segundo os ciclos comuns. 

 

Um teste para a existência de ciclos comuns é equivalente a encontrar uma 

combinação linear das variáveis em tx∆ que não possua correlação com seu passado. Como 

tx∆ é representado por um mecanismo de correção de erros, o seu passado, obviamente, é 

formado por seus valores defasados e pela correção de erros propriamente dita (Vahid e 

Engle, 1993). Então, determinada a ordem das defasagens mencionadas acima, o teste 

consiste em verificar se as correlações canônicas entre tx∆ e seu passado são nulas. 
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O teste da existência de ciclos comuns consiste em verificar as seguintes 

hipóteses: 

sH :0  ciclos comuns 

gsH +:1  ciclos comuns 

onde a estatística usada para o teste é: ∑
=

−−
s

i
iT

1

)1log( λ  ou ∑
=

−−−−
s

i
ipT

1

2 )1log()1( λ  ou 

ainda  ∑
+

+=

−−
gs

si
iT

1

)1log( λ  

 Para obter uma das estatísticas acima é necessário cumprir as etapas abaixo. 

1. Calcula-se as correlações canônicas, iλ , e estas são ordenadas. 

2. Calcula-se uma das estatísticas acima para 0>s  somando todas as correlações 

canônicas e comparando com o valor crítico e caso aceite-se 0H  o espaço de co-

caracterização é pleno, logo não existem ciclos comuns. Em caso de rejeição de 

0H segue-se para o passo (3). 

3. Soma-se as 1−n correlações canônicas e compara-se com o valor crítico. Caso 

aceite-se 0H , existem 1−n ciclos comuns. Em caso de rejeição, segue-se para o 

passo (4). 

4. Soma-se as 2−n correlações canônicas, e assim por diante. 

A soma do número de tendências estocásticas com o número de ciclos comuns 

não pode exceder, obviamente, o número de variáveis do modelo; ou, posto de outra forma, 

nsk ≤+ . Como foi encontrado pelo teste de Johansen, seção 5.3, que existe uma relação 

cointegrante, logo cinco tendências comuns, só pode existir no máximo um ciclo comun. 

Então, usou-se o algoritmo desenvolvido por Warne (2004), o qual seleciona automaticamente 

o número máximo possível de ciclos comuns. 



23 

 

 

5 EXERCÍCIO EMPÍRICO 
 

5.1 Base de dados e estatísticas descritivas 
 

Amostra compreende observações mensais do retorno nominal bruto acumulado 

para os índices de ações IBOVESPA, IGBC IND, MERVAL, IBVC, IGBVL e IPSA IND, 

correspondentes às bolsas de valores de Brasil, Colômbia, Argentina, Venezuela, Peru e 

Chile, respectivamente, no período de 01/1998 a 11/2010, cuja evolução pode ser observada 

na Figura 4, e as principais estatísticas descritivas encontram-se na Tabela 3. 

Na escolha de tais índices como objeto de investigação na presente pesquisa, 

considerou-se basicamente a representatividade de cada um deles em suas respectivas 

economias, baseado em percentual de participação individual fornecido pela Economática, 

frente a outros de menor significância. Já quanto aos critérios de seleção das economias sul-

americanas para compor o conjunto dos mercados acionários que melhor representa essa 

região, estes basearam-se na pujança desses mercados frente aos demais vizinhos continentais.  

Por ser concentrada em único continente, tem-se uma amostra bastante 

homogênea no aspecto geográfico, preservando tal característica em relação à maturidade dos 

índices, já que todos eles passaram a ser transacionados oficialmente apenas a partir da 

segunda metade do século XX, exceto o IGBC. Sendo o índice brasileiro o pioneiro, com 

registros de operação a partir de 1968, e o colombiano o mais novo em operação, com 

existência apenas no início do século XXI.   

No tocante à composição de cada índice, tabela 2, nota-se a adoção de um padrão 

bastante comum, com exceção do MERVAL, price-weighted (PW), todos os demais baseiam 

se no critério market-value ou capitalization weighted (MVW), o qual pondera a cotação da 

carteira de acordo com seu valor de mercado, métrica que minimiza a sensibilidade da carteira 

a variações acentuadas em ações consideradas de segunda linha ou menos relevantes (small 

caps). 
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TABELA 2 – Descrição dos Índices da América Latinaa,b,c 

Índice Código Cidade/ País 
Ano de 

construção do 
Índice 

Weighting 

Colombia Stock Exchange General Index IGBC Bogotá/ Colômbia 2001 MVW 
Sao Paulo Stock Exchange Index IBOV São Paulo/ Brasil 1968 MVW 
Buenos Aires Stock Exchange Merval 
Index 

MERV 
Buenos Aires/ 

Argentina 1986 PW 
Caracas Stock Exchange General Index IBVC Caracas/ Venezuela 1987 MVW 
Lima Stock Exchange General Index IGBVL Lima/ Peru 1981 MVW 
Santiago Stock Exchange IPSA Index IPSA Santiago/ Chile 1977 MVW 
a Pela classificação usual, uma carteira pode ser tal que, sua composição seja price weighted, PW, (o preço de 
cada ativo componente é a única variável relevante na determinação do valor da carteira), market-value ou 
capitalization weighted, MVW, (a cotação da carteira é ponderada de acordo com seu valor de mercado), market-
share weighted, MSW, (a cotação da carteira é ponderada de acordo com sua quantidad de ações emitidas), ou 
modified market cap weighted, MMCW, (uma metodologia híbrida entre equal weighting e capitalization 
weighting). 
b Fontes: CMA Trade 
c Há series de retorno deste índice a partir da década de 90, mesmo havendo registros que atestam que 
oficialmente o mesmo só passou a ser transacionado a partir de 2001, quando da implantação da Colombia Stock 
Exchange. 
 

 

Em análise puramente visual, dos retornos nominais acumulados plotados no 

gráfico da figura 4, percebe-se o quão foi conturbado o período entre o final de 2007 a 2009. 

O mercado financeiro presenciou uma grave crise financeira que se iniciou nos Estados 

Unidos e tomou proporções mundiais, com reflexos imediatos no comportamento das bolsas. 

Chama atenção também a formação de um comportamento bastante uniforme para o período 

1998 a 2005, dispersando-se a partir de então, com destaque positivo para a elevação do 

índice colombiano (IGBVL) que atinge o máximo no final de 2007. Ainda neste período, em 

contraste aparecem os representantes da Argentina (Merval) e do Chile (IPSA IND), ambos 

com desempenho relativamente baixo, todos os demais apresentam desempenho mediano. 
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Figura 4 – Retorno acumulado nominal mensal bolsas latino-americanasa,b 

a Painel contendo séries temporais mensais de retorno nominais brutos acumulado de 6 dos principais índices de 
bolsas de valores       da América do Sul(1.1998 a 11.2010, 155 observações) 

b Fonte: CTMA Trade 

 

De uma maneira geral, observando-se as estatísticas descritivas mais elementares, 

percebe-se um comportamento similar para os índices sul-americanos, caracterizados por alto 

padrão de desempenho em comparação com os conjuntos das demais bolsas de valores ao 

redor do mundo, conforme atesta trabalho desenvolvido por Matos et al (2009). Em números, 

os dados da tabela 3 revelam um retorno médio nominal nunca inferior a 1,65% ao mês para a 

região objeto desse estudo, exceto o índice chileno (IPSA IND), com valor mensal de 1,21%. 

Ao passo que, de acordo com o trabalho acima, registrou-se ganhos mensais médios oscilando 

entre 0,8% a 1,9% para os países asiáticos e 0% a 1,3% para as conservadoras bolsas Norte-

americanas e Europeias. 
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TABELA 3 - Estatísticas descritivas dos índices da América Latina a, b, c 

Métricas/ Bolsas IGBC 
IBOVESP

A  
MERVA

L 
IBVC IGBVL IPSA 

Ganho 

Média 1,864% 1,672% 1,655% 1,880% 2,025% 1,217% 
Mínimo -21,868% -39,554% -39,114% -42,367% -37,280% -29,860% 
Máximo 26,486% 24,046% 48,676% 48,288% 38,460% 33,165% 
Acumulado 1,908% 1,713% 1,736% 1,904% 2,097% 1,362% 

                

Risco 

Desvio padrão 8,303% 9,226% 11,438% 9,987% 9,278% 7,130% 
Semivariância 5,828% 6,920% 7,774% 6,314% 6,371% 5,173% 
Drawdown 50,215% 51,616% 71,485% 62,303% 71,510% 45,201% 
Var (99%, 12 m) 44,648% 54,402% 72,465% 58,050% 50,581% 42,948% 

                
3º e 4º 

momentos 
Assimetria 0,003 -0,667 0,393 0,702 0,131 -0,345 
Curtose 3,669 5,044 6,670 8,499 6,634 8,915 

a Painel contendo séries temporais mensais de retornos nominais líquidos de índices das principais bolsas de 
valores da América Latina, sob a ótica do investidor local, ou seja, sem ajuste cambial (1998.1 a 2010.11, 155 
observações) 
b Fontes: CMA Trade 
c Há series de retorno deste índice a partir da década de 90, mesma havendo registros que atestam que 
oficialmente o mesmo só passou a ser transacionado a partir de 2001, quando da implantação da Colombia Stock 
Exchange. 
 

Como é consenso na literatura clássica de finanças corporativas que o retorno 

requerido por qualquer ativo depende de seu risco, torna-se imperativo uma análise sob essa 

ótica. Seguindo essa lógica risco-retorno, mensurado pela tradicional métrica do Desvio-

Padrão, observou-se índices bastante acentuados para os países sul-americanos, variando entre 

5% a 8%, guardando compatibilidade com o relativamente alto desempenho apresentado em 

relação aos retornos mensais. 

 

5.2 Resultados 
 

5.2.1 Teste de Raiz Unitária 
 

Antes de analisar a existência de tendências e ciclos comuns, é necessário 

verificar a ordem de integração das séries de tempo, pois para a existência de uma tendência 

comum entre as séries do modelo é necessário que elas sejam não estacionárias, isto é, 

apresentem tendências estocásticas, e possuam a mesma ordem de integração, isto é, tornem-

se estacionárias após aplicar a mesma quantidade de diferenças. Para tal propósito aplica-se o 

teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF). Os resultados são apresentados na Tabela 4.  
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         TABELA 4 – Teste de Raiz Unitária de Dickey-Fuller aumentado (ADF) 

Variáveis 
1ª Diferença Nível Valores Críticos a 5% de 

Significância t(t) t(t) 

Ibovespa -10,2915 -2,4454 -3,4394 

Ibvc -12,2684 -2,7010 -3,4409 

Igbc -10,5073 -1,8029 -3,4393 

Igbvl -5,5603 -2,4392 -3,4396 

Ipsa -10,6283 -0,2036 -3,4393 

Merval -10,2950 -1,8165 -3,4394 

           Obs: A estatística t(t)  refere-se ao modelo com os termos constante e tendência. 
           Os valores críticos foram obtidos em McKinnon (1996). 
           A escolha da defasagem segue o critério de Schwarz. 
           Fonte: Elaboração dos autores. 
 

Pode-se observar, pelos resultados da Tabela 4, que para todas as séries, a um 

nível de 5 % de significância, o teste não rejeita a hipótese nula de presença de raiz unitária. 

Dado que todas as variáveis do modelo exibiram raízes unitárias em nível, passa-se, então, à 

definição da ordem de integração de cada variável. Para isso, aplica-se o teste na série em 

primeira diferença. Neste caso, se a hipótese nula for rejeitada, então a variável é integrada de 

ordem um, )1(~ Ixt . Caso contrário diferencia-se novamente a série e aplica-se o teste até 

que a hipótese nula seja rejeitada. Os resultados do teste para as variáveis em primeira 

diferença mostram que todas as variáveis são (1)I . 

 

5.2.2 Análise de Cointegração Multivariada 
 

Após a confirmação empírica de que todas as séries em nível são (1)I , possuindo 

tendência estocástica, o passo seguinte é saber se elas cointegram. A aplicação do teste de 

Cointegração de Johansen se deu com o objetivo de analisar essa característica, ou seja, se 

existe um relacionamento de longo prazo(tendências comuns) entre as variáveis envolvidas no 

modelo. Diferentemente do teste de Johansen (1988, 1991) tradicional, que apresenta valores 

críticos que leva em consideração apenas os termos determinísticos, intercepto e tendência, o 

teste de cointegração usado no presente estudo é baseado em Johansen (2000), onde os 
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valores críticos leva em consideração também a presença de variáveis dummies, as quais 

refletem a presença de quebras estruturais1. 

 

  Na Tabela 5 a estatística do traço indica a existência de um vetor cointegrante, a 

um nível de significância de 5%. 

Com base na estatística do Traço, os resultados apontam para a existência de 

apenas uma relação cointegrante ao nível de significância de 5%. Admitindo-se a existência 

de um vetor cointegrante, pode-se concluir que há cinco tendências estocásticas comuns, dado 

que o número de tendências resulta da diferença entre o número de variáveis e o número de 

relações cointegrantes do modelo. Veja tabela 5: 

 

           TABELA 5 – Teste para cointegração com Quebra Estrutural 
 

Dada a presença de tendências estocásticas entre as variáveis, a ocorrência de 

cointegração garante a presença de tendências estocásticas comuns, em consequência, 

assegura que as mesmas seguem estocasticamente juntas ao longo do tempo, rumando a um 

equilíbrio de longo prazo, que pode ou não contemplar um vínculo com as forças de mercado 

ou com as regras de comportamento dos indivíduos e firmas, ficando a interpretação 

econômica do fenômeno a depender da situação envolvida. 

A identificação de uma variedade de tendências comuns, figura 5, apoia-se na 

suposição de que, no longo prazo, a dinâmica dos mercados financeiros é dominada por 

                                                           
1 Verificou-se através do teste de estabilidade de Chow a presença de mudança estrutural no resíduo do sistema 
na data do início da crise mundial em setembro de 2008. 

Amostra Estatística do Traço 
1998:02 – 2010:11 LR Valores Críticos p-value 

90% 95% 99% 
0=r  129.65 120.95 126.04 135.98 0.0290 
1≤r  80.20 91.42 95.88 104.65 0.3765 
2≤r  49.68 65.87 69.72 77.32 0.6647 
3r ≤  27.06 44.32 47.54 53.97 0.8523 
4r ≤  14.81 26.95 29.17 34.42 0.7784 
5r ≤  6.14 12.50 14.40 18.43 0.6167 

Obs.1: O teste inclui uma dummy referente à quebra estrutural na data de 2008.9. 
Obs.2: Utilizou-se uma defasagem de acordo com critério de Schwarz e considerou-se a 
presença de um intercepto e uma tendência. 
Obs.3: Os valores críticos foram obtidos em Johansen et. al. (2000). 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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fundamentos econômicos domésticos. Assim, eles parecem seguir padrões e direções 

similares, no longo prazo, independentemente das condições de curto prazo do mercado. 

 

 

Figura 5 - Tendências Comuns nos índices de ações da américa do Sul 

Fonte : Elaboração dos autores. 

 

Apesar do forte vínculo com as condições econômicas internas, que faz com que 

as variáveis estudadas assumam uma diversidade de comportamento – bom que se diga 

padronizado e tendente a um equilíbrio, os resultados exibidos na matriz de correlação de 

tendências sugerem a existência de um componente de tendência dominante, no caso a 

tendência comum 1. Percebe-se que as tendências de todos os índices estudados estão mais 

fortemente correlacionados com esta tendência comum e, particularmente, o índice brasileiro 

(IBOVESPA) apresenta maior correlação com esta característica comum, seguido do 

colombiano (IGBC), venezuelano (IBVC), Argentino (MERVAL), chileno (IPSA) e peruano 

(IGBVL), respectivamente. Os índices de correlações encontram-se na tabela 6.    
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TABELA 6 – Matriz de correlação das tendências dos índices de ações sul-americanos 

Tendências COMUM 1 COMUM 2 COMUM 3 COMUM 4 COMUM 5 

Ibovespa 0.997192 0.806984 0.227592 0.782066 -0.353735 

IBVC 0.981984 0.881927 0.245004 0.748846 -0.291829 

IGBC 0.982363 0.841985 0.407311 0.727189 -0.286013 

IGBVL 0.962541 0.858667 0.292888 0.844928 -0.326560 

IPSA 0.975862 0.806396 0.243989 0.790984 -0.279540 

MERVAL 0.979485 0.873609 0.333397 0.734998 -0.223090 

        Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Embora com menor intensidade, a tendência comum 2, apresenta todas as 

correlações  positivas com as tendências individuais dos índices e também apresentam valores 

consideráveis (acima de 0,80)  assim como a tendência comum 4 (acima de 0,70).    

 

5.2.3 Testando a Presença de Ciclos Comuns 
 

Finalizados os testes de cointegração, como visto acima, a segunda característica 

comum a ser examinada é a existência de ciclos comuns nas séries de retornos dos índices de 

bolsa dos seis países analisados. Este teste, cujo resultado encontra-se na tabela 7, consiste em 

verificar a presença de características comuns de curto prazo entre as mencionadas variáveis. 

Essas características comuns resultam em co-movimentos originários de fatores comuns que 

atuam no curto prazo sobre as mencionadas séries. 

 

     TABELA 7 – Teste de Ciclos Comuns 
Nº de Ciclos 

Comuns 
Estatística Graus de 

P-Valor 
LR Liberdade 

1 35.9940 30 0.2083 

2 17.9273 20 0.5922 

3 9.6605 12 0.6457 

4 3.8301 6 0.6997 

5 1.8213 2 0.4023 
Obs: O Teste de Ciclos Comuns foi aplicado com uma variável dummy para captar a 
quebra estrutural verificada em setembro de 2008. 
 

De acordo com o teste de ciclo comum verifica-se que não se rejeita a hipótese 

nula de existência de um ciclo comum ao nível de significância de 5%. Os resultados 

empíricos confirmam a existência de correlação serial para os retornos dos índices analisados, 
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isto é, o teste comprova a existência de um ciclo comum para as séries em estudo. A figura 6 

apresenta o ciclo comum estimado. 

 
FIGURA 6 – Ciclo Comum dos países da América do Sul 

Fonte: Elaboração dos autores. 

 

À primeira instância, uma análise puramente visual do ciclo comum plotado 

contra os ciclos dos índices, percebe-se a semelhança de trajetórias, sinalizando para a 

existência de uma correlação serial entre eles, conforme figura 7.  
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Figura 7 – Ciclos comuns e ciclos individuais dos índices acionários sul-americanos 

Fonte: Elaboração dos autores. 
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De fato, a análise de correlação revelou a estreita relação do ciclo comum com os 

componentes cíclicos das bolsas dos países sul-americanos analisados, conforme atesta os 

resultados da tabela 8. . As correlações indicam que o ciclo comum é influenciado de forma 

semelhante pelos índices das bolsas sul-americanas apresentando valores em média igual a 

0,78. Este resultado é decorrente do mesmo padrão dos ciclos individuais dos índices de 

ações, no qual elas são fortemente correlacionadas entre si, apresentando uma correlação 

média de 0,98.  

Merece atenção nesse padrão revelado pelos resultados, o fato de todos os ciclos 

dos índices guardarem uma relação semelhante positiva entre si e com respeito ao ciclo 

comum. Na prática, isso revela o sentido seguido por eles, ou seja, sinais positivos, 

demonstrando uma dinâmica das séries no mesmo sentido (co-movimentos pró-cíclicos), ao 

contrário de sinais negativos, onde a dinâmica das séries é em sentido oposto (co-movimentos 

anti-cíclicos). No caso em estudo, tem-se que todos os índices caminham no mesmo sentido, 

isto é, uma notícia de repercussão internacional para os mercados financeiros, por exemplo, 

tende a provocar reações semelhantes em todas as bolsas de valores analisadas. 

   

     TABELA 8 – Matriz de correlação dos ciclos dos índices de ações sul-americanos 
Ciclos Comum Ibovespa IBVC  IGBC IGBVL IPSA MERVAL  

Comum 1.000000 

Ibovespa 0.786379 1.000000 

IBVC  0.750303 0.963795 1.000000 

IGBC 0.777166 0.992744 0.973157 1.000000 

IGBVL 0.785719 0.996896 0.963492 0.991124 1.000000 

IPSA 0.780809 0.994267 0.965326 0.996112 0.996527 1.000000 

MERVAL 0.785891 0.998867 0.965414 0.995145 0.998644 0.997419 1.000000 
      Fonte: Elaboração dos autores. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo se propõe a investigar evidências de características comuns 

entre os principais mercados de ações dos países da América do Sul seguindo a metodologia 

de Vahid e Engle (1993). Utilizando o retorno mensal bruto acumulado nominal para os 

principais índices de ações do Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela, Chile e Peru para o 

período de Janeiro de 1998 a Novembro de 2010. 
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Os resultados atestam a presença de características comuns tanto no longo prazo 

(cointegração) quanto no curto prazo (ciclos comuns). Com relação à primeira característica, 

constatou-se a presença de cinco tendências comuns, e quanto à segunda, verificou-se a 

presença de um ciclo comum no sistema. Posteriormente estimaram-se as tendências e ciclos 

de cada série utilizando a decomposição tendência-ciclo multivariada de Beveridge e Nelson e 

extraíram-se as correlações entre as tendências individuais e as tendências comuns, em 

seguida fez-se o mesmo procedimento para os ciclos. Os resultados mostram que a tendência 

do índice brasileiro é a mais correlacionada com a tendência comum que apresenta maiores 

correlações positivas com os índices analisados. Em relação à análise de curto prazo, os ciclos 

individuais apresentaram valores das correlações semelhantes, em média igual a 0,78, em 

relação ao ciclo comum. Este resultado é decorrente do mesmo padrão dos ciclos individuais 

dos índices de ações, no qual elas são fortemente correlacionadas entre si, apresentando uma 

correlação média de 0,98. 
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