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O objetivo deste trabalho foi de verificar a relação de causalidade entre um conjunto 
de variáveis macroeconômicas, representadas por taxa de câmbio, taxa de juros, 
inflação (IPCA), índice de produção industrial como proxy do Produto Interno Bruto 

em relação ao Índice de Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa). O período de 
análise compreendeu os meses de janeiro de 1995 a dezembro de 2010, perfazendo 

um total de 192 observações para cada variável. Os testes de Johansen, através da 
estatística do traço e do máximo autovalor, indicaram a existência de pelo menos um 
vetor de cointegração. Na análise dos testes de causalidade de Granger via 

correção de erros, ficou constatado que existiu causalidade de curto prazo entre o 
IPCA e o Ibovespa. No que concerne à causualidade de Granger de longo prazo, os 
resultados indicaram comportamento de longo prazo entre as variáveis 

macroeconômicas com o IBOVESPA.  Os resultados do vetor normalizado de longo 
prazo para a variável Ibovespa evidenciaram que a maioria dos sinais dos  
parâmetros da equação de cointegração estão de acordo com o sugerido pela teoria 

econômica. Em outras palavras, houve um comportamento positivo do PIB e 
negativo da inflação e da taxa de câmbio (esperava-se uma relação positiva) em 
relação ao Ibovespa, com exceção da taxa Selic., que não foi significativa com o 

referido índice. A variância do Ibovespa foi explicada em mais de 90% por ela 
mesma no mês 12, seguida do risco-país, com menos de 5%.  

 

Palavras-chave: Ibovespa. Variáveis macroeconômicas. Cointegração. Causalidade 
de Granger. 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
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Author: Fabiano Mello da Silva 
Adviser: Daniel Arruda Coronel 

Date and place of defense: Santa Maria, December 15th, 2011 

 

The aim of this work was to assess the causality relation among the set of 
macroeconomic variables, represented by interest and exchange rates, inflation and 

Industrial Production Index as proxy of the Gross Internal Product regarding São 
Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA). The period of analysis was between 
January 1995 and December 2010 with 192 observations for each variable. 

Johansen’s tests through Estatistical Trace and Maximum Eigenvalue indicated that 
there is at least one cointegration vector. In the analysis of Granger Causality Tests 
by way of Error Correction, it was found that there was short-term causality between 

Consumer Price Index and IBOVESPA. Regarding long-term results of Granger 
Causality, it was showed behavior of long-term among the macroeconomic variables 
with IBOVESPA.  The results of the long-term of normalized vector for the 

IBOVESPA variable showed that most of sign parameters of cointegration equation 
are in agreement with the one suggested by economic theory. In other words, there 
was a positive behavior regarding Gross Internal Product and a negative one 

regarding inflation and exchange rate (it was hoped a positive relation) regarding 
IBOVESPA, except Brazil interest rate, which was not significant with that index. The 
variable of IBOVESPA was explained in more than 90% by itself in the twelfth month, 
followed by country-risk with less than 5%.  

Keywords: IBOVESPA, Macroeconomic Variables, Cointegration, Granger 
Causality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após um longo período de instabilidade, os indicadores econômicos adotados 

no Brasil resultaram em certo nível de estabilidade, principalmente a partir da 

segunda metade da década de 1990. Essas políticas basearam-se, principalmente, 

em parâmetros defendidos por instituições financeiras como o Banco Mundial e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI). Diversas mudanças, tanto no cenário 

macroeconômico como nos marcos regulatórios, tornaram o mercado acionário 

brasileiro atraente para os investidores internacionais (SANTOS, 2009). 

 A primeira mudança de maior impacto aconteceu em 1991,quando a 

Resolução n.º 1.832 do Conselho Monetário Nacional (CMN) passou a vigorar, 

aprovando o regulamento do Anexo IV, que disciplinou a criação e administração de 

carteiras de valores mobiliários mantidas no Brasil por investidores institucionais 

constituídos no exterior, como fundos de pensões, carteiras próprias de instituições 

financeiras, companhias seguradoras e fundos mútuos de investimento (PIMENTA 

JUNIOR; HIGUCHI, 2008). 

No cenário macroeconômico, a mudança de maior impacto foi o Plano Real, 

em 1994, que favoreceu o controle das taxas de inflação, após a regulamentação do 

Anexo IV, adicionado à implementação deste plano e acrescido de algumas medidas 

macroeconômicas como regime de metas de inflação, Lei de Responsabilidade 

Fiscal e a redução da relação dívida/Produto Interno Bruto (PIB). Essas medidas 

resultaram no aprimoramento das condições necessárias ao crescimento econômico 

sustentável e num mercado de capitais mais atrativo aos investidores estrangeiros, 

uma vez que o Brasil passou a ser recomendado pelas agências de risco, 

apresentando evidências conjunturais suficientes para obter o grau de investimento 

(SANTOS, 2009). 

 Entretanto, o esforço de estabilização que o Plano Real exigiu acabou 

implicando fortes desequilíbrios macrofinanceiros. O primeiro deles, segundo Silva 

(2003), foi que as novas condições de custo de produção e termos de troca 

provocaram um repique inflacionário, em 1999, que veio interromper a tendência 

sistemática de queda das taxas de crescimento de todos os índices de preços 

observada nos quatro anos anteriores.  
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 No que tange ao crescimento econômico, a economia brasileira, na Era 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), teve fraco desempenho. Tirando os dois 

primeiros anos do Plano Real, de relativo aquecimento econômico, que basicamente 

ocorreu devido à forte redução do imposto inflacionário, a taxa de crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) foi cerca de apenas 2%. A renda per capita praticamente 

manteve-se constante, o que ocorreu devido ao fato de a taxa de crescimento 

populacional ter diminuído no período (SILVA, 2003). 

O comportamento das taxas de desemprego no período de 1994-2002, 

segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE, 2002) evidenciou que, na região metropolitana de São Paulo, a taxa de 

desocupação da mão de obra aproximou-se dos 20% da força de trabalho, em 2002. 

Segundo o mesmo autor, o desempenho da carga tributária, que se manteve 

relativamente constante no primeiro mandato presidencial, apresentou crescimento 

significativo no segundo, o que reflete bem a diferença na tônica da política 

econômica de ambos. Em apenas quatro anos, de 1998 a 2002, essa carga elevou-

se em mais de 20%. O esforço fiscal ocorrido no período 1998/2002 levou o Brasil às 

primeiras colocações no ranking mundial dos países com as maiores cargas 

tributárias do mundo, chegando ao patamar de 36,5% no final de 2002. 

Na análise conjunta do comportamento da receita e da despesa pública, 

observa-se que houve tanto uma elevação da tributação quanto uma redução do 

benefício das despesas públicas ao contribuinte brasileiro. No que concerne ao 

ônus, a análise anterior do comportamento da carga tributária deixou bem claro que, 

nos anos FHC, essa carga não só aumentou como também ficou mais concentrada 

em impostos regressivos. Em relação ao comportamento da despesa, constata-se 

notável crescimento da participação das despesas administrativas no orçamento 

geral da União, pois, no período 1985/1989, era de aproximadamente 40%. Em 

2000/2001, chegou a 70% (BARACHO, 2003). 

O comportamento da dívida pública continuou em alta, devido à pressão das 

taxas de juros sobre as necessidades de financiamento do setor público. No primeiro 

período do governo FHC, o déficit público nominal foi praticamente igual ao serviço 

da dívida, que se manteve na faixa de 5 a 8% do PIB, em todo o período. De 1999 a 

2001, os gastos com os juros nominais passaram a variar na faixa dos 8 a 13% do 

PIB e ultrapassaram a barreira dos 14%, em 2002.  
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Esse forte crescimento refletiu não só na elevação das taxas de juros sobre a 

dívida pública, mas também na elevação da taxa real de câmbio, já que, nesse 

segundo período, a composição dessa dívida passou a apresentar uma participação 

crescente de títulos com opção de correção cambial conforme o Banco Central do 

Brasil (BACEN, 2004). 

No que tange ao mercado financeiro, após a implementação do Plano Real, 

observou-se um forte desenvolvimento, de forma que a capitalização através do 

mercado de ações apresentou crescimento tanto em termos de volume de negócios 

como na eficiência alocativa (SANTOS, 2009). 

De acordo com Alves Silva e Coronel (2010), houve uma entrada maciça de 

capital estrangeiro devido aos investimentos estrangeiros diretos e de portfólio, que, 

no conjunto, apresentaram volume muito superior ao déficit de transações correntes 

e implicou acumulação de reservas suficientemente rápida para determinar, em 

pouco tempo, uma melhor posição financeira. O Relatório Anual do Ibovespa (2010) 

também destaca essa importância. Segundo o relatório, o capital estrangeiro foi 

responsável por cerca de 30% do volume transacionado na Bolsa de Mercadorias e 

Futuros/Bolsa de Valores de São Paulo.1 

Além disso, o mercado brasileiro de ações tem recebido muita atenção por 

parte de investidores e empresas, haja vista que tem se apresentado como uma 

oportunidade para investidores externos que visem diversificar seus investimentos 

em portfólios (PIMENTA JUNIOR; IGUCHI, 2008). 

Ainda nesta perspectiva, segundo Bekaert; Garcia e Harvey (1995), a difusão 

dos mecanismos financeiros permite uma redução nos custos do capital, além de 

facilitar a captação de recursos no exterior, possibilitando, assim, a realocação dos 

investimentos dos agentes econômicos de ativos reais para ativos monetários.  

Segundo Santos (2009), devido à insegurança quanto às condições 

macroeconômicas e à sua estrutura financeira, a capitalização por intermédio do 

mercado de ações no Brasil tem apresentado um grau de risco elevado. Como 

consequência, as ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira ficaram 

vulneráveis às condições econômicas adversas, sejam elas internas ou externas. 

Isso acarretou diferentes percepções do risco por parte dos investidores, propiciou 

                                              
1
 Os demais participantes do volume transacionado na Bolsa de Mercadorias e Futuros/Bolsa de 
Valores de São Paulo foram os institucionais brasileiros (33%) e as pessoas físicas (26%) 
(BMF&BOVESPA, 2010). 
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certa exposição da moeda nacional a ataques especulativos e exigiu frequentes 

intervenções no mercado por parte do governo, desviando-o de sua principal 

atribuição, que é prover as condições necessárias para viabilidade do processo de 

desenvolvimento econômico. 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Nas últimas décadas, a interação entre variáveis macroeconômicas e o 

comportamento do mercado de ações tem sido um objeto de interesse entre 

acadêmicos e analistas de mercado. Araújo e Bastos (2008) argumentam que os 

preços das ações são determinados não somente por indicadores financeiros, mas 

por algumas variáveis macroeconômicas como taxas de juros, taxa de câmbio, 

índices de inflação e produção industrial, representando a atividade econômica. 

Vários estudos analisaram esta relação. Em termos teóricos, destacam-se os 

trabalhos de Blanchard (1990), Hansen e Singleton (1983), Campbell (1993) e 

Dornbush e Fischer (1980).  

Blanchard (1990) analisou a relação entre os preços dos ativos e a atividade 

econômica, com o objetivo de caracterizar a interação entre as variáveis, e 

verificaram hipótese conjunta em relação às possíveis alterações nas políticas fiscal 

e monetária. O autor concluiu que o mercado de ações não é a causa de um 

aumento na produção, mas ambos são resultados de variações das políticas 

econômicas sob certas condições vigentes na economia, pois, usualmente, um 

anúncio de políticas econômicas conduz à variação nas taxas de desconto e lucros 

antecipados que, por sua vez, levam a variações nos preços dos ativos. 

Hansen e Singleton (1983) e Campbell (1993) analisaram a relação entre 

preços dos ativos e taxas de juros, relacionando-os com o nível de consumo 

intertemporal de um investidor e verificaram que o valor dos retornos futuros 

esperados é inversamente proporcional às expectativas sobre o fator de desconto 

estocástico. 

Dornbush e Fischer (1980), ao analisarem a relação entre as taxas de câmbio 

e a conta corrente, enfocaram a relação entre o mercado de ações e a taxa de 

câmbio. Considerando uma relação positiva da produção e dos níveis de riqueza e o 

desenvolvimento dos preços dos ativos, os autores concluíram que a elevação dos 

preços externos comparados aos domésticos aumenta a competitividade das 
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empresas nacionais no mercado externo, o que se refletirá na valorização de suas 

ações. Igualmente, considerando que os indivíduos apliquem parte de sua riqueza 

no mercado doméstico, uma elevação da riqueza aumentará a demanda por ações 

neste mercado, elevando, assim, os preços dos ativos. 

Em termos empíricos, estudos em mercados internacionais, como o de Neih e 

Lee (2001), Omran (2003) e Mahmood e Dinniah (2009) e, no mercado brasileiro, os 

estudos de Grôppo (2004); Pimenta Junior e Scherma (2005) e Santos (2009) foram 

desenvolvidos para identificar a influência das variáveis macroeconômicas em 

função no índice de fechamento do preço das ações. 

No entanto, poucos estudos relacionam as variáveis macroeconômicas 

diretamente com o preço dos ativos do mercado acionário brasileiro como sendo 

uma variável para determinação de causalidade. Esta lacuna científica de estudo, 

além do fato de que o mercado acionário pode apresentar características peculiares 

e diferentes dos outros países no que tange à sua relação entre estas variáveis, 

torna-se uma questão importante para as pesquisas de economia e finanças. 

Em termos empíricos, a causalidade e a cointegração são duas das 

ferramentas econométricas importantes existentes na literatura para mensurar a 

dinâmica de relacionamento entre variáveis macroeconômicas e o preço de 

fechamento do mercado de ações. A primeira delas, através da causalidade de 

Granger (1986), mede a relação de causa e efeito entre variáveis e a segunda, por 

sua vez, mede o relacionamento de longo prazo.  

Sobre a aplicabilidade dos testes de causalidade para compreender esta 

dinâmica de relacionamento, Hidalgo (2000) considera que os testes de causalidade 

são úteis para investigar a natureza das relações entre variáveis econômicas, 

considerando modelos autorregressivos que possuam um finito número de 

componentes, destacando os processos de dependência em curto prazo entre elas. 

Investigações voltadas para corroborar ou refutar a presença de relações de 

causalidade entre índices de mercados acionários e variáveis macroeconômicas 

podem fornecer evidências relevantes e originais relacionadas ao funcionamento da 

integração desses mercados, bem como contribuir para compreensão de seus 

mecanismos dinâmicos de equilíbrio. Isso porque as variáveis macroeconômicas 

podem ser úteis como uma medida do desempenho futuro do ativo, caso possua 

relação direta com o seu movimento de elevação ou queda.  
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Granger (1986) sugere que a validade da proposição de Chen, Roll e Ross 

(1986) seja examinada com a aplicação de cointegração. Se as séries forem ditas 

cointegradas, isto é, integradas de mesma ordem e com a combinação linear entre 

elas estacionária, tal combinação linear estabelecerá uma relação de equilíbrio de 

longo prazo entre as variáveis. O desenvolvimento da análise de cointegração tem 

permitido outro enfoque para a análise das relações existentes entre as variáveis 

macroeconômicas e os preços dos ativos. 

Seguindo esta temática, este estudo visa responder à seguinte questão: Qual 

a relação de causa e efeito entre o mercado acionário brasileiro, aqui representado 

pelo Ibovespa, com as principais variáveis macroeconômicas? 

 

1.2 Objetivos 

 

Os objetivos do trabalho estão relacionados a seguir e divididos em objetivos  

geral e específicos, com o propósito de esclarecer as relações entre as variáveis 

macroeconômicas e o Ibovespa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a relação de causalidade entre um conjunto de variáveis 

macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, aqui representado pelo 

Ibovespa. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a existência de relação de longo prazo entre as variáveis 

macroeconômicas2 e o Índice Bovespa. 

 Verificar como as variáveis ajustam-se aos impactos transitórios em seu caminho 

em direção ao equilíbrio de longo prazo, através do mecanismo de correção de 

erros (VEC). 

                                              
2
 As variáveis macroeconômicas a serem desenvolvidas no presente estudo serão: Taxa de Câmbio 
Nominal (TC); Risco-País (EMBI+); Taxa de Juros Nominal (SELIC); Inflação (IPCA) e o Índice de 
Produção Industrial como proxy do Produto Interno Bruto (PIB). A definição de cada uma dessas 
variáveis encontra-se na seção 3.2. 
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 Analisar a influência das variáveis macroeconômicas para explicar a variância do 

comportamento do Ibovespa. 

 Avaliar se perturbações provocadas sobre as variáveis macroeconômicas, 

refletidas em suas séries temporais, provocam efeitos significativos sobre o 

comportamento do Ibovespa. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos : A seguir, é feita uma breve 

descrição de cada um deles.  

 No capítulo 1, é feita uma breve introdução, apresentando o problema da 

pesquisa, tendo como foco principal análise do relacionamento de longo prazo e de 

causalidade do mercado acionário brasileiro utilizando variáveis macroeconômicas 

selecionadas. Em seguida, será analisada a relação de causalidade entre um 

conjunto de variáveis macroeconômicas e o mercado acionário brasileiro, aqui 

representado pelo Ibovespa. Propõe-se também, como objetivo secundário, avaliar a 

existência de relação de longo prazo entre as variáveis macroeconômicas e o Índice 

Bovespa. 

 No capítulo 2, desenvolve-se uma síntese de trabalhos da literatura 

internacional e nacional que mensuraram, através de modelos econométricos, a 

dinâmica de relação entre o índice Ibovespa e as variáveis macroeconômicas.  

Nesse capítulo, também são elaborados quadros com resumos dos principais 

trabalhos que analisaram esta relação. 

No capítulo 3, são apresentados os aspectos metodológicos sobre dos dados 

das variáveis macroeconômicas selecionadas e do Ibovespa durante o período de 

janeiro de 1995 a dezembro de 2010. Posteriormente, discutem-se aspectos 

metodológicos sobre os testes de raiz unitária, Dickey-Fuller Ampliado (ADF), Philips 

Perron (1988) modelo de Vetores Autorregressivos (VAR), testes de causalidade de 

Granger (1969) e cointegração de Johansen (1988), além do modelo de Vetor com 

Mecanismo de Correção de Erros (VEC).  

 No capítulo 4, são apresentados os resultados dos testes empíricos, quanto 

aos testes de raiz unitária, cointegração, causalidade e a estimação do MCE. Para 

cada resultado encontrado, será feita uma interpretação comparativa aos estudos 

apresentados na revisão de literatura.  



22 

 

 

 Finalmente, o capítulo 5 dedica-se às considerações finais através de uma 

síntese dos objetivos, análise dos resultados encontrados, com comentários e 

sugestões que visam contribuir para pesquisas futuras. 

 



 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 Este capítulo apresentará uma síntese de trabalhos da literatura internacional 

e nacional que mensuraram, através de modelos econométricos, a relação entre o 

mercado financeiro e as variáveis macroeconômicas. Esta revisão de literatura faz-

se pertinente para, posteriormente, comparar os resultados com os trabalhos da 

literatura internacional e nacional. 

 

2.1 Evidências empíricas 

 

Em relação ao comportamento do mercado de ações através da relação de 

causa e cointegração com variáveis macroeconômicas, existem vários estudos na 

literatura internacional, merecendo destaque os de Mukherjee e Naka (1995); 

Goswami e Jung (1998); Neih e Lee (2001); Maghayereh (2003); Omran (2003); Al-

Sharkas (2004); Guanasekarage; Pisedtasalasai; Power (2004); Nishat e Shaheen 

(2004); Verma e Ozuna (2005); Dufour e Tessier (2006); Patra e Poshakwale (2006); 

Tabak (2006); Zhang (2006); Ratanapakorn e Sharma (2007); Jusoh; Nor e Ergun 

(2008); Horobet e Dumitrescu (2008); Tweneboah e Anokye (2008); Asmy et al (2009 

); Aydemir e Demirtan (2009); Mahmood e Dinniah (2009); Ozbay (2009); Pilinkus 

(2009); Rahaman e Uddin (2009); Ali et al (2010); Alagidede; Panagiotidis e Zhang 

(2010); Kutty (2010); Singh (2010); Asaolu e Ogunmuyiwa (2011); Kumar (2011); 

Rad (2011) e, no caso brasileiro, os estudos de Grôppo (2004); Nunes e Silva 

(2005); Pimenta Junior e Scherma (2005); Grôppo (2006); Pimenta Junior e Higuchi 

(2008); Santos (2009) e Colombo, Bampi e Bessaria (2010). 

Mukherjee e Naka (1995), em seu estudo, investigaram a relação causal entre 

o índice Tokyo Stock Exchange (TSE) com seis variáveis macroeconômicas 

selecionadas: taxa de câmbio, oferta de moeda, inflação, produção industrial, taxa 

de longo prazo dos títulos do governo Call Money Rate (CMR), utilizando o Modelo 

de Correção de Erros (VEC) desenvolvido por Johansen (1991), entre janeiro 1971 a 

dezembro de 1990, através de 240 observações mensais para cada variável. Os 

resultados mostram uma relação negativa entre o TSE e a taxa de inflação e a taxa 

de longo prazo dos títulos do governo e uma relação positiva entre o TSE e a taxa 

de câmbio, oferta de moeda, produção industrial, e a CMR. As outras variáveis 
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apresentaram relação positiva. Mukherjee e Naka (1995) testam ainda todas as seis 

possibilidades de combinação das cinco variáveis macroeconômicas, cujos 

resultados encontrados dos coeficientes de  , que representam os vetores 

cointegrados, tiveram os mesmos resultados acima.   

Goswami e Jung (1998) examinaram os efeitos dos fatores econômicos no  

mercado de ações da Coreia, usando a metodologia de Johansen (1991) e o Modelo 

de Vetor de Correção de Erros (VEC), através de dados mensais, no período de 

Janeiro de 1980 a Junho de 1996, que foram obtidos através da Securities Statistics 

Yearbook (Estatísticas de Valores Mobiliários) de várias edições, através da 

Comissão de Valores Mobiliários Anuário da Coreia do Sul. As variáveis 

macroeconômicas utilizadas foram as taxa de juros de curto e de longo prazo, a 

inflação, a oferta de moeda, a produção industrial, o preço do petróleo, a balança 

comercial e as taxas de câmbio. O preço das ações no mercado coreano foi 

representado por Korea Composite Stock Price Index. O índice de preços de ações 

da Coreia é um valor médio ponderado de todas as ações negociadas na Korea 

Stock Exchange (KSE). Os resultados dos testes demonstraram relação positiva 

entre o preço das ações com a produção industrial, inflação e taxa de juros de curto 

prazo, e relações negativas com a taxa de juros de longo prazo e o preço do 

petróleo. 

Empregando Cointegração de Johansen, Causalidade de Granger e o Modelo 

de Correção de Erros (MCE), Neih e Lee (2001) analisaram a relação entre a taxa de 

câmbio e o preço das ações para os países do G-7. Os dados foram obtidos a partir 

do índice de Dow Jones, através de 618 observações, para o período compreendido 

entre 01 de outubro de 1993 a 15 de fevereiro de 1996, com índices diários de 

fechamento do mercado de ações e taxas de câmbio para os países do G-7: 

Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos.  Os 

resultados obtidos indicaram que não existe uma relação significante de longo prazo 

entre essas variáveis. 

Maghayereh (2003) verificou a relação de longo prazo entre o preço das 

ações da Jordânia (SPI) e variáveis macroeconômicas: produção industrial, taxa de 

juros, inflação, balança comercial, câmbio, preço do petróleo e meios de pagamento 

através do Método de Johansen e teste de Causalidade de Granger, durante o 

período de janeiro de 1987 a dezembro de 2000, perfazendo um total de 168 

observações mensais. Os resultados indicaram que todas as variáveis 
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macroeconômicas têm relacionamento de cointegração e causalidade com o preço 

das ações da Jordânia. 

Omran (2003) investigou a relação de cointegração e causalidade entre o 

setor financeiro e o setor real da economia indiana. Os métodos empregados foram 

Cointegração de Johansen, Causalidade de Granger e o Mecanismo de Correção de 

Erros. O autor utilizou dados mensais entre janeiro de 1992 a dezembro de 2002. As 

variáveis que denominou como financeiras foram taxa de juros, inflação, taxa de 

câmbio e preço das ações. A variável real utilizada como proxy foi a produção 

industrial. Os resultados demonstraram causalidade unidirecional entre o setor 

financeiro e o setor real, conforme o teste de Granger.  

Al-Sharkas (2004) analisou a relação de longo prazo entre o índice de 

fechamento das ações da Jordânia e as seguintes variáveis macroeconômicas: 

atividade econômica real, oferta de moeda e a taxa de juros através de 92 

observações trimestrais, durante o período compreendido entre março de 1980 a 

dezembro de 2003. O autor empregou o Método de Johansen e o Modelo de 

Correção de Erros. Os resultados demonstraram que existe um relacionamento de 

longo prazo entre todas as variáveis macroeconômicas e o índice de fechamento do 

mercado acionário desse país. 

Guanasekarage; Pisedtasalasai e Power (2004) examinaram a influência das 

variáveis macroeconômicas no índice do mercado acionário do Sri Lanka. As 

variáveis econômicas selecionadas foram a oferta monetária, os títulos do tesouro, 

como mensuração da taxa de juros, a inflação, medida pelo índice de preço ao 

consumidor, e a taxa de câmbio, através de dados mensais, entre janeiro de 1985 a 

dezembro de 2007. Os referidos autores utilizaram testes de raiz unitária (ADF e 

Philips-Perron), relações de longo prazo entre as variáveis (Cointegração de 

Johansen), estimação do Vetor Auto-Regressivo (VAR), Mecanismo de Correção de 

Erros (VEC), análises da função de impulso-resposta e decomposição da variância. 

Os resultados apontam que valores defasados das variáveis macroeconômicas 

como índice de preço do consumidor, títulos do tesouro e oferta monetária têm uma 

influência significativa no comportamento do mercado de ações deste país.  

Nishat e Shaheen (2004) analisaram a relação de equilíbrio de longo prazo 

entre um grupo de variáveis macroeconômicas e o mercado de ações do Paquistão 

(Karachi Stock Exchange Index), através de dados trimestrais, durante janeiro de 

1973 a abril de 2004. Os autores empregaram os métodos de Cointegração de 
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Johansen e o Mecanismo de Correção de Erros. As variáveis macroeconômicas 

selecionadas foram produção industrial, preço do consumidor, oferta monetária, no 

conceito M1(papel-moeda em poder do público (PMPP) + depósitos à vista (DV) nas 

instituições financeira bancárias) e taxa de juros, que são cointegradas com o 

mercado de ações daquele país. Os resultados indicaram que a produção industrial 

foi a que maior indicou uma relação positiva com o mercado de ações, enquanto que 

a inflação apresentou uma maior relação negativa. Porém não foi encontrada 

causalidade de Granger entre o mercado de ações e a produção industrial.  

 Verma e Ozuna (2005) analisaram a existência de relacionamento entre o 

índice de fechamento de ações de quatro países: Brasil, Argentina, México e Chile, 

com as seguintes variáveis macroeconômicas desses países: oferta de moeda, 

índice de preços ao consumidor, taxa de juros e taxa de câmbio durante o período 

mensal de janeiro de 1993 a abril de 2003. Os métodos empregados foram o VAR, 

Cointegração de Johansen e a Função Impulso-Resposta. Os resultados 

demonstraram que mudanças nas variáveis macroeconômicas não têm 

relacionamento de longo prazo com o mercado de ações. Além disso, o mercado 

mexicano de ações afetou de maneira negativa os índices de ações do Brasil, 

Argentina e Chile. Por fim, um aumento nas taxas de juros do México e do Chile 

afetou negativamente seus próprios mercados de ações, enquanto que a taxa de 

juros do Brasil e da Argentina não são afetados pelos seus próprios mercados. 

Dufour e Tessier (2006) analisaram de maneira simultânea a relação de 

causalidade entre as seguintes variáveis macroeconômicas: atividade econômica 

real (PIB real), taxa de juros, oferta de moeda (M1) e taxa de inflação com os índices 

de fechamento das ações dos Estados Unidos (S&P 500) e do Canadá (Toronto 

Stock Exchange) através de dados trimestrais, no período de 1968 a 2005. O 

método empregado foi o de Causalidade de Granger. Os resultados indicaram que, 

para os Estados Unidos, os autores não encontraram evidências de causalidade 

entre as variáveis macroeconômicas, com exceção da variável oferta de moeda, que 

indicou causalidade com o índice de ações americano. Para o Canadá, os 

resultados foram diferentes, pois todas as variáveis macroeconômicas indicaram 

evidências de causalidade com o índice de fechamento das ações canadense.  

Patra e Poshakwale (2006) examinaram a relação de causalidade e de 

relacionamento de curto prazo, através da Causalidade de Granger e do Mecanismo 

de Correção de Erros, entre o índice do mercado acionário da Grécia e quatro 
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variáveis macroeconômicas: índice de preços ao consumidor (inflação), oferta de 

moeda, taxa de câmbio e volume de negócios através de dados mensais, entre 

janeiro de 1990 a dezembro de 1999. Os resultados indicaram relacionamento de 

causalidade e efeitos de curto prazo em relação ao longo prazo entre o índice de 

ações grego com as seguintes variáveis macroeconômicas: oferta de moeda, 

inflação e o volume de negócios. 

Tabak (2006) investigou a relação de causalidade e de longo prazo entre a 

taxa de câmbio e o índice brasileiro Ibovespa. Os métodos empregados foram 

Causalidade de Granger, Cointegração de Johansen e Análise Impulso-Resposta, 

através de 1922 observações diárias, entre 01 de agosto de 1994 a 14 de maio de 

2002. Os resultados encontrados indicaram que a taxa de câmbio possui 

relacionamento de causalidade com o Índice Ibovespa e que esta mesma variável 

não tem relacionamento de longo prazo com o Índice Ibovespa. 

Zhang (2006) investigou a relação entre o índice de ações da Nova Zelândia e 

sete variáveis macroeconômicas: índice de preços de ações, inflação, taxa de 

câmbio, produto interno bruto (PIB), meios de pagamento (M1), taxa de juro de longo 

prazo (LR), taxa dejuro de curto prazo (SR) e preço doméstico do petróleo no varejo, 

entre janeiro de 1990 a janeiro de 2003, perfazendo um total de 157 observações 

mensais para cada variável, através do teste de Cointegração de Johansen e 

Causalidade de Granger. Os resultados dos testes indicaram causalidade unilateral 

das seguintes variáveis sobre o índice de ações: taxa de juros, oferta monetária e 

PIB real, embora, conforme o autor, não haja evidências de que o índice da bolsa da 

Nova Zelândia seja explicado por mudanças nas variáveis macroeconômicas. 

Ratanapakorn e Sharma (2007) investigaram a relação de causalidade e de 

longo prazo entre o índice de ações dos Estados Unidos (S&P 500) e seis variáveis 

macroeconômicas: produção industrial, inflação, taxa de câmbio, taxa de juros de 

longo e de curto prazo através de dados trimestrais, entre o primeiro trimestre de 

1975 e o quarto trimestre de 1999. Os métodos empregados pelos autores foram  

Causalidade de Granger e Cointegração de Johansen. Os autores evidenciaram que 

houve relacionamento de longo prazo e que os preços das ações tiveram efeito 

negativo com a taxa de juros de longo prazo e relação positiva entre o preço das 

ações com a oferta de moeda, a produção industrial, a inflação, a taxa de câmbio e a 

taxa de juros de curto prazo. Além disso, houve causalidade de Granger entre todas 

as variáveis macroeconômicas com o índice de ações americano.  
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Jusoh; Nor e Ergun (2008) estudaram o impacto externo, representados pelas 

proxies da taxa de juros e taxa de câmbio, e dos indicadores internos como proxies 

produção industrial e oferta monetária (M3), com o mercado de ações da Turquia. Foi 

empregado o Método de Cointegração, Análises da Função de Impulso-Resposta e 

Decomposição da Variância, usando dados mensais entre fevereiro de 1996 a maio 

de 2008. A análise dos resultados indica relação de longo prazo e efeito de 

causalidade entre produção industrial, oferta monetária e taxa de juros, estes dois 

últimos de forma bilateral, com o índice do mercado de ações deste país, embora a 

taxa de câmbio não tenha apresentado causalidade nem cointegração com os 

preços das ações da bolsa de Istambul.  

Horobet e Dumitrescu (2008) mensuraram a relação dinâmica entre variáveis 

macroeconômicas: produto interno bruto real, taxa de juro real, índice de preços ao 

consumidor, índice de mercado de açoes, oferta de moeda e taxa de câmbio efetiva 

dos países do leste europeu, República Tcheca, Hungria, Polônia e Romênia, 

através de dados trimestrais, entre janeiro de 1998 a setembro de 2007. Esse 

estudo aplicou os Métodos de Cointegração, Causalidade e Mecanismo de Correção 

de Erros (VEC). O objetivo do trabalho foi capturar relações entre os preços das 

ações com as seguintes variáveis macroeconômicas: PIB, taxa de juros, taxa de 

câmbio real, índice de preço ao consumidor e oferta monetária. Os sinais das 

variáveis dos vetores de cointegração tiveram resultados esperados. O índice de 

preço do consumidor foi positivamente relacionado aos preços das ações, enquanto 

a taxa de câmbio apresentou comportamento oposto, exceto para Romênia. As 

taxas de juros na República Tcheca, Polônia e Romênia são positivamente 

correlacionadas com os preços das ações. Também todos os países analisados 

apresentaram sinais positivos entre o PIB e o preço das ações. 

Tweneboah e Anokye (2008) analisaram as relações entre os preços das 

ações da bolsa de Gana com as seguintes variáveis macroeconômicas: índice de 

preços ao consumidor, taxa de câmbio, taxa de juros, índice de desempenho de 

investimento estrangeiro direto e preços do petróleo, durante o primeiro trimestre de 

1991 até o quarto trimestre de 2007. Os autores utilizaram o teste de Cointegração e 

a estimação do VAR com Mecanismo de Correção de Erros (VEC). Os resultados 

demonstraram que existem relações de curto e longo prazo entre as variáveis 

macroeconômicas e o índice de ações daquele país, e a análise das estimativas do 
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MCE mostrou que a taxa de juros e a inflação têm uma influência negativamente 

significativa com o mercado de ações.  

Asmy; Rohilina e Hassama (2009) examinaram a relação entre as seguintes 

variáveis macroeconômicas: taxa de inflação, taxa de câmbio e oferta de moeda com 

o índice de fechamento do mercado acionário da Malásia (Kuala Lumpur Composite 

Index – KLCI) através de dados mensais, entre o período pré-crise (janeiro de 1987 

a dezembro de 1995) e pós-crise (janeiro de 1999 a dezembro de 2007). Os 

métodos empregados foram o de Cointegração de Johansen, o Mecanismo de 

Correção de Erros, a Análise da Decomposição da Variância e a Função Impulso-

Resposta. Os autores evidenciaram que as variáveis macroeconômicas 

compartilham tendência de longo prazo e que os desvios dos preços das ações no 

curto prazo são ajustados em longo prazo. No entanto, o equilíbrio de longo prazo 

indicou uma relação positiva entre a taxa de inflação e os preços das ações e 

relação negativa entre a oferta de moeda e o preço das ações. Os resultados da 

decomposição da variância dos erros de previsão e a função impulso-resposta 

indicaram que os preços das ações respondem às inovações na taxa de câmbio e 

oferta de moeda de forma positiva no curto prazo, mas, no longo prazo, essa relação 

foi negativa. 

Aydemir e Demirtan (2009) investigaram a relação de causalidade (Granger) 

entre a taxa de câmbio e os seguintes índices de ações da Turquia: Nacional 100, 

de serviços, de finanças, industrial e de tecnologia, através de dados diários, entre 

23 de fevereiro de 2001 a 11 de janeiro de 2008. Os resultados evidenciaram que 

houve uma relação bicausal entre a taxa de câmbio com todos os índices do 

mercado de ações. Em outras palavras, houve uma relação de causalidade negativa 

dos índices de ações (Nacional 100, serviços, finanças e industrial) com a taxa de 

câmbio, com exceção do índice de tecnologia, que foi positivo. Por outro lado, houve 

uma relação de causalidade negativa da taxa de câmbio com todos os índices de 

ações do mercado turco. 

Mahmood e Dinniah (2009) examinaram a relação dinâmica entre o índice de 

fechamento das ações e as seguintes variáveis econômicas: taxa de câmbio, taxa de 

inflação e produção industrial, em seis países da Ásia-Pacífico: Malásia, Coreia, 

Tailândia, Hong Kong, Japão e Austrália. Esse estudo aplicou os métodos de 

Cointegração de Johansen, Causalidade de Granger e o Modelo de Correção de 

Erros (VEC). Os dados mensais utilizados foram de janeiro de 1993 a dezembro de 
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2002.  Em resumo, eles concentraram a sua análise sobre o equilíbrio de longo 

prazo e a causalidade de curto prazo multivariada entre essas variáveis. Os 

resultados indicaram a existência de um relacionamento de equilíbrio de longo prazo 

entre os índices de preços das ações em apenas quatro países: Japão, Coreia, 

Hong Kong e Austrália. Quanto à relação de curto prazo, todos os países, à exceção 

de Hong Kong e Tailândia, mostram algumas interações. Hong Kong teve relação 

apenas entre taxa de câmbio e preço das ações, enquanto que a Tailândia teve 

interação significativa apenas entre os preços na produção e o índice de preços das 

ações. 

Ozbay (2009) investigou a relação de causalidade entre o preço das ações da 

Turquia (ISE-30) e as seguintes variáveis macroeconômicas: taxa de juros, inflação, 

taxa de câmbio, oferta de moeda, produto interno bruto, transações correntes e 

produção industrial real, através de dados mensais, entre janeiro de 1998 a 

dezembro de 2008. O método empregado foi o teste de Causalidade de Granger, e 

os resultados indicaram que a taxa de juros, a inflação e o produto interno bruto real 

causam o preço das ações, enquanto que o preço das ações causa a oferta de 

moeda, taxa de câmbio e as transações estrangeiras. A produção industrial não 

indicou efeito de causalidade com o preço das ações da Turquia e vice-versa. 

Pilinkus (2009) verificou a relação de causalidade entre o índice de 

fechamento do mercado das ações da Lituânia (OMX Vilnius) e 40 variáveis 

macroeconômicas3 através de dados mensais, entre dezembro de 1999 a março de 

2008. O procedimento econométrico foi o teste de Causalidade de Granger. Os 

resultados revelaram que o deflator do Produto Interno Bruto (PIB), as exportações 

líquidas e o investimento direto estrangeiro têm relação de causalidade unidirecional 

com o índice de fechamento acionário e que as variáveis oferta de moeda (M1 e M2) 

e balanço de pagamentos têm relacionamento de bicausalidade com o índice de 

fechamento acionário deste país. 

Rahaman e Uddin (2009) verificaram a relação entre os preços das ações e 

as taxas de câmbio em três países emergentes da Ásia: Bangladesh, Índia e 

Paquistão. Nesse estudo, foi considerada a média mensal das taxas de câmbio 

nominal do dólar dos EUA em termos de Bangladesh Taka (BDT), Rúpia indiana e 

Rúpia paquistanesa, através das seguintes bolsas de valores: Índice Geral Dhaka 

                                              
3
 A definição de cada uma das variáveis macroeconômicas encontra-se em Pilinkus (2009, p.3). 
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Stock Exchange, Bolsa de Bombaim Index e Karachi Stock Exchange. O período do 

estudo compreendeu dados mensais entre janeiro de 2003 a junho de 2008. Os 

autores aplicaram o procedimento de Johansen para testar a possibilidade de 

relação de cointegração. Os resultados mostraram que não há nenhuma relação de 

cointegração entre preços de ações e taxas de câmbio. Em seguida, foi aplicado o 

teste de Causalidade de Granger para descobrir a relação causal entre  preços das 

ações e taxas de câmbio. Os resultados mostram também que não há relação 

causal entre os preços das ações e taxas de câmbio entre estes países. 

Ali et al. (2010) investigaram a relação existente entre o índice de fechamento 

do mercado acionário do Paquistão (Karachi Stock Exchange) e as seguintes 

variáveis macroeconômicas: taxa de inflação, taxa de câmbio, índice de produção 

industrial e saldo da balança comercial. Os métodos empregados foram 

Cointegração de Johansen e de Causalidade de Granger para o período mensal 

compreendido entre junho de 1990 a dezembro de 2008. Os resultados indicaram 

que não houve relacionamento de longo prazo e de causalidade entre as variáveis 

macroeconômicas estudadas e o preço de fechamento das ações do Paquistão 

Alagidede; Panagiotidis e Zhang (2010) investigaram a natureza da relação 

causal entre os mercados de ações e mercados de câmbio na Austrália, Canadá, 

Japão, Suíça e Reino Unido, a partir de dados mensais entre janeiro de 1992 a 

dezembro de 2005. Os autores empregaram os testes de raiz unitária ADF 

(Augmented Dickey Fuller), PP (Phillips Perron) e KPSS (Kwiatkowski-Phillips–

Schmidt–Shin), Cointegração de Johansen, e os resultados encontrados 

demonstram que não há evidência de uma relação de longo prazo entre as 

variáveis. Foram realizadas três variações do teste de causalidade: o primeiro foi o 

de Causalidade de Granger (1969), o segundo foi o Causalidade não paramétrico de 

Hiemstra-Jones (1994) e, por último, a versão de Causalidade de Hsiao (1981). Os 

resultados indicaram causalidade entre taxas de câmbio para os preços das ações 

para o Canadá, Suíça e Reino Unido e causalidade fraca para o índice suíço. 

Kutty (2010) examinou a existência de relação entre a taxa de câmbio e o 

índice de fechamento das ações do México (IPC) através da causalidade de Granger 

e de Cointegração de Johansen, para o periodo semanal de janeiro de 1989 a 

dezembro de 2006. Os resultados indicaram que a taxa de câmbio tem relação de 

causalidade com o índice de ações mexicano, mas não foram encontradas 

evidências empíricas de relacionamento de longo prazo entre estas variáveis. 
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Singh (2010) investigou a relação de causalidade e de cointegração entre o 

índice do mercado de ações da Índia (BSE Sensex) e três variáveis 

macroeconômicas: índice de preços por atacado, índice da produção e taxa de 

câmbio para o período mensal compreendido entre abril de 1995 a março de 2009. 

Os resultados mostraram que o índice de produção industrial e a taxa de câmbio 

demonstraram relação de causalidade com o índice de ações. 

Asaolu e Ogunmuyiwa (2011) investigaram a relação das variáveis 

macroeconômicas: dívida externa, taxa de Inflação, déficit fiscal, taxa de câmbio, 

entrada de capital estrangeiro, investimentos e produção industrial com o índice de 

fechamento do mercado de ações da Nigéria (Nigéria Stock Exchange-NSE), para o 

período mensal de janeiro de 1986 a dezembro de 2007. O desenvolvimento do 

estudo foi através dos métodos de Cointegração de Johansen, teste de Causalidade 

de Granger e Mecanismo de Correção de Erros. Os resultados demonstraram 

relação existente de longo prazo entre o índice de ações e as variáveis  

macroeconômicas. Foi encontrada relação de causa e efeito apenas com a variável 

taxa de câmbio e índice de fechamento das ações. O mecanismo de correção de 

erros, por sua vez, revelou uma fraca relação entre as variáveis macroeconômicas 

com o NSE. 

Kumar (2011) analisou a relação de causalidade e de cointegração entre os 

preços das ações da Índia (índice NSE nifty) com as seguintes variáveis 

macroeconômicas: taxa efetiva econômica real, balança comercial, investimento 

direto estrangeiro, índice de produção industrial e índice de preços por atacado 

(inflação), através de dados mensais, entre abril de 2006 a março de 2010. Os 

resultados indicaram que não houve relacionamento de longo prazo entre as 

variáveis macroeconômicas e o preço das ações, à exceção do índice de preços por 

atacado (inflação). Além disso, não houve relacionamento de causa e efeito entre os 

preços das ações e as variáveis macroeconômicas. 

No Brasil, alguns estudos empíricos analisaram o comportamento das 

variáveis macroeconômicas no mercado de ações representado pelo Ibovespa, 

merecendo destaque os trabalhos de Grôppo (2004); Nunes e Silva (2005); Pimenta 

Junior e Scherma(2005); Grôppo (2006); Pimenta Junior e Higuchi (2008); Santos 

(2009) e Colombo, Bampi e Bessaria (2010). 

Grôppo (2004) examinou o efeito dos choques inesperados nas variáveis 

macroeconômicas taxa de juros (Selic), taxa de câmbio efetiva real, produção física 
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industrial e o preço do petróleo no mercado internacional (US$/Barril) com o índice 

médio mensal de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, através da Cointegração 

de Johansen, da Causalidade de Engle e Granger e do Método de Correção de 

Erros. O período analisado compreendeu os meses de janeiro de 1995 a dezembro 

de 2003. Os resultados demonstraram relações significativas entre a taxa de câmbio 

real e a taxa de juros de curto prazo com o Ibovespa. Por sua vez, o preço do 

petróleo no mercado internacional não explicou o Ibovespa. O estudo demonstrou 

que existe elevada sensibilidade do Ibovespa frente à taxa de juros real de curto 

prazo (Selic), tanto no tocante à decomposição do erro de previsão quanto à função 

de resposta a impulso elasticidade. 

Nunes e Silva (2005) investigaram a relação de causalidade e de 

cointegração entre o índice Ibovespa e o PIB real da economia brasileira, para o 

período mensal de janeiro de 1990 a dezembro de 2004. O tratamento dos dados foi 

feito recorrendo-se aos testes de Cointegração de Johansen, de Causalidade de 

Granger e o Modelo de Correção de Erros. Os resultados encontrados evidenciaram 

que o PIB real possui relacionamento de longo prazo de forma positiva com o índice 

Ibovespa. Além disso, o índice Ibovespa apresentou causalidade unidirecional com o 

PIB real, indicando que este índice antecipa as variações do nível de atividade 

econômica e, por fim, que as variações do PIB real são determinadas por suas 

variações passadas e pelas variações passadas do índice Ibovespa. 

Pimenta Junior e Scherma (2005) analisaram a relação de causalidade entre 

taxa de câmbio e Ibovespa após a adoção do câmbio flutuante no Brasil. Cotações 

diárias do dólar comercial e do Ibovespa foram consideradas no período entre 

janeiro de 1999 a janeiro de 2003. As séries históricas abrangeram 1024 dias úteis, 

em quatro anos. Os resultados do estudo mostraram um nível de causalidade pouco 

significativo entre essas duas variáveis durante o período do estudo. Além disso, a 

análise da decomposição das variâncias e das funções impulso-resposta 

demonstraram que a variação ou a inovação no Ibovespa provoca um resultado mais 

significativo do que a relação inversa. 

Grôppo (2006) analisou a relação causal e de longo prazo entre um conjunto 

de variáveis de política monetária, aqui representada pela oferta monetária (M2), 

pela taxa de câmbio, pela taxa de juros de curto e de longo prazo, através de dados 

mensais entre o período compreendido de janeiro de 1995 a julho de 2005. O autor 

empregou o Enfoque Multivariado VAR (Vetor Auto Regressivo), a Cointegração de 
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Johansen, o Modelo de Correção de Erros, a Função Impulso-Resposta e a 

Decomposição da Variância dos Erros de previsão com o índice Ibovespa. Os 

resultados demonstraram a presença de dois vetores de cointegração, podendo-se 

inferir que as variáveis possuem relação de longo prazo. O Modelo de Correção de 

Erros indicou que a taxa de juros de curto prazo, a taxa de juros de longo prazo e a 

taxa de câmbio impactam negativamente o Ibovespa. O autor ainda evidenciou que 

a maior sensibilidade do Ibovespa é em relação à taxa de câmbio e à Função 

Impulso-Resposta. A taxa de câmbio foi a variável que teve o maior poder de 

explicação sobre o Ibovespa, seguida pela taxa de juros de longo prazo. 

Pimenta Junior e Higuchi (2008) analisaram a relação de causalidade entre 

um conjunto de variáveis macroeconômicas: taxa de juros ( Selic) , taxa de câmbio 

(PTAX) e a o índice de inflação (IPCA) com o índice Ibovespa, através de dados 

mensais, entre julho de 1994 a junho de 2005. O desenvolvimento do estudo foi 

realizado através de quatro testes econométricos: Teste de Raiz Unitária (ADF), 

teste de Causalidade de Granger, Análise das Funções Impulso-Resposta (IRF) e 

Análise da Decomposição da Variância (VDL). Os resultados dos testes mostraram 

que a taxa de câmbio, dentre as variáveis selecionadas, foi a que apresentou nível 

de causalidade mais elevado em relação ao Ibovespa. Apesar disso, nenhuma das 

variáveis selecionadas apresentou uma relação de causalidade estatisticamente 

significativa em relação ao Ibovespa. Os resultados da decomposição da variância 

demonstraram que, dentre as variáveis macroeconômicas selecionadas, a taxa de 

câmbio foi a que melhor explicou a variação do Ibovespa. Porém, a maior parte dos 

desvios causados pela variância do Ibovespa se explicou por inovações no próprio 

índice. 

Santos (2009) analisou o comportamento de curto e de longo prazo entre 

variáveis macroeconômicas no mercado acionário brasileiro, representadas por taxa 

de câmbio, taxa de juros, inflação, risco-país, atividade econômica e oferta 

monetária (M4), em comparação ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo 

(Ibovespa), que representa o mercado de ações brasileiro. O período de análise 

compreendeu dados mensais entre janeiro de 1995 a dezembro de 2007. Utilizou-se 

o modelo VAR com Mecanismo de Correção de Erros (VEC), assim como testes de 

cointegração e de causalidade. Na análise de longo prazo, foi encontrado 

comportamento positivo da inflação e da atividade econômica e negativo do risco-
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país com o Ibovespa. Os testes de causalidade indicam que taxa de câmbio, inflação 

e risco-país apresentam relação de curto prazo com o Ibovespa.  

Colombo, Bambi e Bessaria (2010) investigaram, através da Cointegração de 

Johansen e da Causalidade de Granger, se as mudanças nas expectativas dos 

agentes afetam as decisões de investimento no Brasil através das seguintes 

variáveis macroeconômicas: Produto Interno Bruto (PIB), taxa de juros (Selic), taxa 

de inflação (IPCA) e taxa de câmbio (PTAX) com os dividendos pagos pelas 

empresas listadas no Ibovespa, através de dados trimestrais compreendidos entre o 

primeiro trimestre de 2004 ao terceiro trimestre de 2009. Os resultados indicaram 

que as expectativas favoráveis (desfavoráveis) quanto ao futuro da economia 

nacional estão ligadas a reduções (aumentos) na distribuição de dividendos de 

negociação na Ibovespa. 

Os Quadros 1 e 2 apresentam uma síntese dos trabalhos que analisaram 

causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas e o Ibovespa, em um 

contexto global e no Brasil. 

De acordo com esses quadros, com exceções dos estudos de Neih e Lee 

(2001); Rahaman e Uddin (2009); Ali et al. (2010) e Alagidede; Panagiotidis e Zhang 

(2010), que analisaram em um contexto global, e os trabalhos de Grôppo (2004); 

Pimenta Junior e Higuchi (2008) aplicados à Economia Brasileira, não se 

encontraram evidências empíricas de causalidade e/ou cointegração entre variáveis 

macroeconômicas e o preço de fechamento das ações nesses países. De um modo 

geral, as evidências empíricas apresentadas nos demais estudos apontam que a 

existência de causalidade, cointegração, correção de desequilíbrios de curto prazo 

em relação à trajetória de longo prazo, decomposição da variância e análise das 

funções impulso-resposta, refletidas em suas séries temporais, provocam efeitos 

significativos sobre o comportamento do Ibovespa tanto num mercado desenvolvido 

quanto para mercados emergentes. Isto leva a crer, como dito anteriormente, que a 

aplicabilidade dos testes de causalidade e a cointegração são duas das ferramentas 

econométricas importantes existentes na literatura para mensurar a dinâmica de 

relacionamento entre variáveis macroeconômicas e Ibovespa. 



 

 

3
6

 

(continua) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
País(es) Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade 
e cointegração 

Mukherjee e 
Naka (1995) 

Causalidade, Cointegração 
e Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC) 

Mensal (jan. 
1971 a dez. 

1990) 

Japão 
Tokyo Stock 

Exchange (TSE) 

Taxa de câmbio, oferta de 
moeda, inflação, produção 
industrial e a taxa de longo 
prazo dos títulos do governo 
Call Money Rate (CMR). 

Existe uma relação de causalidade 
e de longo prazo entre essas 
variáveis. 

Goswami e 
Jung (1998) 

Cointegração de Johansen 
e Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC) 

Mensal (jan. 
1980 a jun. 

1996) 

Coreia do Sul 
Korea Stock 

Exchange (KSE) 

Taxa de juro de curto prazo e 
delongo prazo, inflação, oferta 
de moeda, produção 
industrial, preço do petróleo, 
balança comercial e taxa de 
câmbio e o preço das ações 

Os resultados indicaram a 
existência de uma relação de longo 
prazo (cointegração) entre as 
variáveis macroeconômicas e o 
preço das ações. 

Neih e Lee 
(2001) 

Cointegração de Johansen 
e Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC). 

Diária (01 out. 
1993 a 15 fev. 

1996) 

Canadá, 
França, 

Alemanha, 
Itália, Japão, 

Reino Unido e 
EUA 

Taxa de câmbio e o preço das 
ações para os países do G-7 

Não há uma relação de causalidade 
e delongo prazo entre as variáveis 
macroeconômicas e o preço das 
ações. 

Maghayereh 
(2003) 

Cointegração de Johansen 
e Causalidade de Granger 

Mensal (jan. 
1987 a dez. 

2000) 

Jordânia 
Amman Stock 

Exchange (ASE) 
 

Produção industrial, Taxa de 
Juros, inflação, balança 
comercial, câmbio, preço do 
petróleo e meios de 
pagamento. 

Existe uma relação de longo prazo 
(cointegração) e de causalidade 
entre as variáveis 
macroeconômicas e o preço das 
ações. 

Omran (2003) 

Cointegração de Johansen, 
Causalidade de Granger e 
Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC) 

Mensal (jan. 
1992 a dez. 

2002) 
Índia 

Taxa de juros, inflação, taxa 
de câmbio, preço das ações. 
A variável real utilizada como  
proxy do PIB foi a produção 
industrial. 

Existência de causalidade 
unidirecional entre o setor financeiro 
e o setor real, conforme o teste de 
Granger, mas não houve a 
constatação de relacionamento de 
longo prazo entre essas variáveis. 
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(continuação)  

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
País(es) Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade 
e cointegração 

Al-Sharkas 
(2004) 

Cointegração de Johansen 
e Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC) 

Mensal (mar. 
1980 a dez. 

2003) 

Jordânia 
Amman Stock 

Exchange (ASE) 
 

Atividade econômica real, 
oferta de moeda e taxa de 
juros. 

Existe uma relação de longo prazo 
(cointegração) entre as variáveis 
macroeconômicas e o preço das 
ações. 

Guanasekarage, 
Pisedtasalasai e 

Power (2004) 

Cointegração de Johansen 
e Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC) 

Mensal (jan. 
1985 a dez. 

2007) 
Sri Lanka 

Índice do mercado acionário 
oferta monetária, títulos do 
tesouro, taxa de juros, 
inflação, medida pelo índice 
de preço ao consumidor e a 
taxa de câmbio. 

As variáveis macroeconômicas têm 
uma influência significativa de longo 
prazo no comportamento do 
mercado de ações. 

Nishat e 
Shaheen (2004) 

Cointegração de Johansen, 
Causalidade de Granger e 
Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC) 

Trimestral 
(jan. 1973 a 
abr. 2004) 

Paquistão 
Karachi Stock 

Exchange 
Index(KSE) 

Produção industrial, preço do 
consumidor, oferta monetária, 
taxa de juros e índice do 
mercado de ações. 

A análise dos resultados indicou 
que as variáveis macroeconômicas 
têm uma influência significativa de 
longo prazo no comportamento do 
mercado de ações. Porém não foi 
encontrada causalidade de Granger 
entre o mercado de ações e a 
produção industrial. 

Verma e Ozuna 
(2005) 

VAR, Cointegração de 
Johansen e a Função 
Impulso-Resposta 

Mensal (jan. 
1993 a abr. 

2003) 

Brasil, 
Argentina, 

México e Chile 

Oferta de moeda, índice de 
preços ao consumidor, taxa 
de juros, taxa de câmbio com 
os índices de ações destes 
países. 

Os resultados demonstraram que 
mudanças nas variáveis 
macroeconômicas não têm 
relacionamento de longo prazo com 
o mercado de ações. Além disso, o 
mercado mexicano afetou 
negativamente os índices de ações 
do Brasil, Argentina e Chile. Por fim, 
um aumento nas taxas de juros do 
México e do Chile afeta 
negativamente seus próprios 
mercados de ações, enquanto que 
a taxa de juros do Brasil e da 
Argentina não são afetados pelos 
seus próprios mercados. 
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(continuação) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
País(es) Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade 
e cointegração 

Patra e 
Poshakwale 

(2006) 
Causalidade de Granger 

Mensal (jan. 
1990 a dez. 

2004) 

Grécia 
Athens Stock 

Exchange Index 
(ASE) 

Índice de preços ao 
consumidor (inflação), oferta 
de moeda, taxa de câmbio e 
volume de negócios. 

A análise dos resultados indicou 
relacionamento de causalidade e 
efeitos de curto prazo em relação 
ao longo prazo entre o índice de 
ações da Grécia com as seguintes 
variáveis macroeconômicas: oferta 
de moeda, na inflação e o volume 
de negócios. 

Zhang (2006) 
Cointegração de Johansen 
e Causalidade de Granger 

Mensal (jan. 
1990 a 

jan. 2003) 
Nova Zelândia 

Índice de ações, índice de 
preços de ações, inflação, 
taxa de câmbio, produto 
interno bruto, Meios de 
pagamento (M1), taxa de juro 
de longo prazoe de curto 
prazo e o preço doméstico do 
petróleo no varejo. 

As variáveis macroeconômicas 
causam e são cointegradas com o 
índice de mercado de ações. Mas 
não houve evidências de que o 
índice da bolsa da Nova Zelândia 
seja explicado por mudanças nas 
variáveis macroeconômicas. 

Ratanapakorn e 
Sharma (2007) 

Causalidade de Granger e 
Cointegração de Johansen 

Trimestral 
(jan. 1975 a 
dez. 1999) 

Estados Unidos 
S&P 500 

Taxa de juros de longo prazo, 
taxa de juros de curto prazo, 
oferta de moeda, produção 
industrial, inflação, taxa de 
câmbio. 

Existe uma relação de longo prazo 
(cointegração) e de causalidade 
entre as variáveis 
macroeconômicas e o preço das 
ações. 

Jusoh, Nor e 
Ergun (2008) 

Cointegração de Johansen 
e Mecanismo de Correção 
de Erros (VEC) 

Mensal (fev. 
1996 a 

maio 2008) 
Turquia 

Taxa de juros e taxa de 
câmbio, produção industrial e 
oferta monetária (M3), e o 
índice de ações da Turquia. 

 Relação de longo prazo e efeito de 
causalidade entre as variáveis 
macroeconômicas e o índice de 
ações da Turquia, embora a taxa de 
câmbio não tenha apresentado 
causalidade nem cointegração com 
os preços das ações da bolsa de 
Istambul. 
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(continuação) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
País(es) Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade 
e cointegração 

Tweneboah e 
Anokye (2008) 

Cointegração e Mecanismo 
de Correção de Erros 
(VEC) 

Trimestral 
(jan. 1991 a 
dez. 2007) 

Gana 

Indice de preços ao 
consumidor, taxa de câmbio, 
taxa de juros, índice de 
desempenho de investimento 
estrangeiro direto e os preços 
do petróleo. 

Existência de curto e longo prazo 
entre as variáveis 
macroeconômicas e o índice de 
ações daquele país e a análise das 
estimativas do MCE mostrou que a 
taxa de juros e a inflação têm uma 
influência negativamente 
significativa com o mercado de 
ações. 

Aydemir e 
Demirhan 

(2009) 
Causalidade de Granger Diários Turquia 

Nacional 100, de serviços, de 
finanças, industrial e de 
tecnologia 

Os resultados evidenciaram que 
houve uma relação bicausal entre a 
taxa de câmbio com todos os 
índices do mercado de ações. Em 
outras palavras, houve uma relação 
de causalidade negativa dos índices 
de ações (Nacional 100, serviços, 
finanças e industrial) com a taxa de 
câmbio, com exceção do índice de 
tecnologia que foi positivo. Por outro 
lado, houve uma relação de 
causalidade negativa da taxa de 
câmbio com todos os índices de 

ações do mercado turco. 
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(continuação) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
País(es) Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade 
e cointegração 

Asmy; Rohilina 
e Hassama 

(2009) 

Cointegração de Johansen, 
Mecanismo de Correção 
de Erros, Análise da 
Decomposição da 
Variância e Função 
Impulso-Resposta 

Mensal: 
período pré-
crise (jan. 

1987 a dez. 
1995) e pós-

crise (jan. 
1999 a dez. 

2007) 

Malásia 

Taxa de inflação, taxa de 
câmbio e oferta de moeda 
com o índice de fechamento 
das ações. 

Os autores evidenciaram que as 
variáveis macroeconômicas 
compartilham tendência de longo 
prazo e que os desvios dos preços 
das ações no curto prazo são 
ajustados em longo prazo. No 
entanto, o equilíbrio de longo prazo 
indicou uma relação positiva entre a 
taxa de inflação e os preços das 
ações e relação negativa entre a 
oferta de moeda e o preço das 
ações. Os resultados da 
decomposição da variância dos 
erros de previsão e a função 
impulso resposta indicaram que os 
preços das ações respondem as 
inovações na taxa de câmbio e 
oferta de moeda de forma positiva 
no curto prazo, mas no longo prazo 

essa relação foi negativa. 
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(continuação) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
País(es) Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade 
e cointegração 

Mahmood e 
Dinniah (2009) 

Cointegração de Johansen, 
Causalidade de Granger e 
o Modelo de Correção de 
Erros 

Mensal (jan. 
1993 a dez. 

2002) 

Malásia, Coreia, 
Tailândia, Hong 
Kong, Japão e 

Austrália 

Taxa de câmbio, taxa de 
inflação e produção industrial 
com o índice de fechamento 
das ações dos países. 

Os resultados indicaram a 
existência de um relacionamento de 
equilíbrio de longo prazo entre os 
índices de preços das ações em 
apenas quatro países: Japão, 
Coreia, Hong Kong 
eAustrália.Quanto à relação de 
curto prazo, todos os países, à 
exceção de Hong Kong e Tailândia, 
mostram algumas interações. Hong 
Kong teve relação apenas entre 
taxa de câmbio e preço das ações, 
enquanto que a Tailândia teve 
interação significativa apenas entre 
os preços na produção e o índice de 
preços das ações. 

Mahmood e 
Dinniah (2009) 

Cointegração de Johansen, 
Causalidade de Granger e 
o Modelo de Correção de 
Erros 

Mensal (jan. 
1993 a dez. 

2002) 

Malásia, Coreia, 
Tailândia, Hong 
Kong, Japão e 

Austrália 

Taxa de câmbio, taxa de 
inflação e produção industrial 
com o índice de fechamento 
das ações dos países. 

Os resultados indicaram a 
existência de um relacionamento de 
equilíbrio de longo prazo entre os 
índices de preços das ações em 
apenas quatro países: Japão, 
Coreia, Hong Kong 
eAustrália.Quanto à relação de 
curto prazo, todos os países, à 
exceção de Hong Kong e Tailândia, 
mostram algumas interações. Hong 
Kong teve relação apenas entre 
taxa de câmbio e preço das ações, 
enquanto que a Tailândia teve 
interação significativa apenas entre 
os preços na produção e o índice de 
preços das ações. 
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(conclusão) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
País(es) Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade 
e cointegração 

Pilinkus (2009) Causalidade de Granger 
Mensal (dez. 
1999 a mar. 

2008) 

Lituânia 
OMX Vilnius 

40 diferentes variáveis 
macroeconômicas. 

Existencia de causalidade 
unidirecional entre o deflator do PIB, 
exportações líquidas e o 
investimento direto estrangeiro com 
o indice de fechamento das ações. 

Singh (2010) Causalidade de Granger 
Mensal (abr. 
1995 a mar. 

2009) 

India 
BSE Index 

Índice de preços no atacado, 
índice de produção industrial e 
a taxa de câmbio. 

Existência de relação de 
cointegração e de causalidade entre 
preços de ações e as variáveis 
macroeconômicas estudadas. 

Kutty (2010) 
Causalidade de Granger e 
Cointegração de Johansen 

Semanal (jan. 
1989 a dez. 

2006) 
México 

Índice de ações e taxa de 
câmbio. 

Existência de relação de 
cointegração e de causalidade entre 
preços de ações e a taxa de 
câmbio. 

Kumar (2011) Causalidade de Granger 
Mensal (abr. 
2006 a mar. 

2010) 

India 
NSE Nifty 

Taxa efetiva econômica real, 
balança comercial, 
investimento direto 
estrangeiro, índice de 
produção industrial e índice de 
inflação. 

Não houve relação de cointegração 
e de causalidade entre preços de 
ações e as variáveis 
macroeconômicas estudadas 

 
Quadro 1 – Resumo dos principais trabalhos que analisaram, em um contexto global, a relação de causalidade e cointegração entre variáveis  

macroeconômicas e o índice de fechamento do preço das ações. 
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(continua) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade e 
cointegração 

Grôppo (2004) 

Cointegração de Johansen, 
Causalidade de Engle e 
Granger e o Método de 
Correção de Erro. 

Mensal (jan. 
1995 a dez. 

2003) 

Índice médio mensal de Ações da Bolsa 
de São Paulo, taxa de juros: Selic, taxa 
de câmbio efetiva real, produção física 
industrial e o preço do petróleo no 
mercado internacional (US$/Barril). 

Existência de relações significativas 
entre a taxa de câmbio real e a taxa de 
juros de curto prazo com o IBOVESPA. 
Por sua vez, o preço do petróleo no 
mercado internacional não explicou o 
Ibovespa. 

Nunes e Silva 
(2005) 

Cointegração de Johansen, 
Causalidade de Granger e 
o Modelo de Correção de 
Erros. 

Mensal (jan. 
1990 a 

dez. 2004) 

Índice Ibovespa e o Produto Interno 
Bruto Real. 

Os resultados encontrados evidenciaram 
que o PIB real possui relacionamento de 
longo prazo de forma positiva com o 
índice Ibovespa. Além disso, o índice 
Ibovespa apresentou causalidade 
unidirecional com o PIB real, indicando 
que o índice Ibovespa antecipa as 
variações do nível de atividade 
econômica e, por fim, as variações do 
PIB real são determinadas por suas 
variações passadas e pelas variações 
passadas do índice Ibovespa. 

Pimenta Junior e 
Scherma (2005) 

Causalidade de Granger 
Diária (jan. 
1999 a jan. 

2003) 

Cotações diárias do dólar comercial e do 
Ibovespa. 

Os resultados do estudo mostraram um 
nível de causalidade pouco significativo 
entre essas duas variáveis durante o 
período do estudo. 

Pimenta Junior e 
Higuchi (2008) 

Causalidade de Granger, 
Análise das Funções 
Impulso-Resposta e 
Análise da Decomposição 
da Variância. 

Mensal (jul. 
1994 a jun. 

2005) 

Taxa de Juros (Selic), Taxa de Câmbio 
(PTAX) e a Inflação (IPCA) com o Índice 
Ibovespa. 

Os resultados dos testes mostraram que 
a taxa de câmbio foi a que apresentou 
nível de causalidade mais elevado em 
relação ao Ibovespa. Apesar disso, 
nenhuma das variáveis selecionadas 
apresentou uma relação de causalidade 
estatisticamente significativa em relação 
ao Ibovespa. Os resultados da 
Decomposição da Variância 
demonstraram que a taxa de câmbio foi a 
que melhor explicou a variação do 
Ibovespa. 
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(conclusão) 

Autor(es) Metodologia 
Frequência e 

período 
Variáveis utilizadas 

Conclusão quanto a causalidade e 
cointegração 

Santos (2009) 

 Modelo VAR, Mecanismo 
de Correção de Erros 
(VEC), Cointegração de 
Johansen e Causalidade 
de Granger 

Mensal (jan. 
1995 a dez. 

2007) 

Taxa de câmbio, taxa de juros, inflação, 
risco país, atividade econômica e oferta 
monetária (M4), em comparação ao 
Índice da Bolsa de Valores de São Paulo 
(Ibovespa). 

Na análise de longo prazo, foi 
encontrado comportamento positivo da 
inflação e da atividade econômica e 
negativo do risco-país e com o Ibovespa. 
Os testes de causalidade indicam que 
taxa de câmbio, inflação e risco-país 
apresentam relação de curto prazo com 
o Ibovespa. 

Colombo, Bambi e 
Bessaria (2010) 

Cointegração de Johansen 
e Causalidade de Granger 

Trimestral 
(1T/2004 a 
3T/2009) 

Produto interno bruto, taxa de juros 
(Selic), taxa de inflação (IPCA) e taxa de 
câmbio (PTAX) 

Os autores evidenciaram que as 
expectativas favoráveis (desfavoráveis) 
quanto ao futuro da economia nacional 
estão ligadas a reduções (aumentos) na 
distribuição de dividendos de negociação 
na Ibovespa, ou seja, houve a existência 
de relação de cointegração e de 
causalidade entre preços de ações e as 
variáveis macroeconômicas estudadas. 

 
Quadro 2 – Resumo dos principais trabalhos realizados no Brasil que analisaram a relação de causalidade e cointegração entre variáveis macroeconômicas 

e o Ibovespa. 

 



 

 

3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos, a 

descrição das variáveis, a fonte dos dados e o software utilizado. 

 

3.1 Procedimentos metodológicos  

 

A proposta do trabalho é de verificar a relação entre um conjunto de variáveis 

macroeconômicas e os preços dos ativos no mercado de ações brasileiro por meio 

de 192 observações mensais para cada variável no período compreendido entre 

janeiro de 1995 a dezembro de 2010, através da econometria de séries temporais. A 

série anterior a este período não será analisada porque representa períodos de 

transição na política cambial e monetária (MENDONÇA; PIRES, 2006). Na época, a 

moeda era Cruzados e URVs, e o câmbio possuía paridade entre o real e o dólar. 

Neste estudo, utilizaram-se os procedimentos metodológicos descritos a 

seguir. 

 

3.1.1 Teste de estacionariedade das séries temporais 

 

Para verificar se as séries são estacionárias, serão empregados os testes de 

estacionaridade de DickeyFuller Aumentado (ADF) e o teste não paramétrico de 

Philips Perron (1988). 

O teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) considera modelos 

autorregressivos de ordem superior à unidade, conforme mostrado pela expressão 

(1), descrita por Enders (1995): 
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variável dependente;  , operador de diferença; e t , estrutura do erro, que é 

idêntica e independentemente distribuída. 

 O parâmetro de interesse nas regressões (sem intercepto e sem tendência; 

com somente intercepto; com intercepto e tendência) é  , sendo que se   = 0, a 

série contém uma raiz unitária. Nesse teste, compara-se o resultado da estatística t 

com valores apropriados indicados por Dickey-Fuller para verificar se a hipótese nula 

  = 0 será aceita ou rejeitada. Essa hipótese deverá ser rejeitada quando o valor 

calculado da estatística t exceder ao valor crítico de Dickey-Fuller, sinalizando que a 

série será estacionária; caso contrário, a série será não estacionária. 

 Outro teste de raiz unitária é o Phillips e Perron (1988), cuja principal 

diferença consiste na ausência da pressuposição de que o resíduo t  possui o 

comportamento de ruído branco. Estes autores desenvolveram um procedimento 

formal para testar a hipótese de não estacionaridade na presença de quebra 

estrutural nas séries.  

Esse teste permite considerar mudanças tanto no intercepto como na 

inclinação da série, a partir da quebra estrutural, que antes não eram identificadas 

pelo teste de Dickey e Fuller (1979). Em outras palavras, este teste, de acordo com 

Wooldridge (2006), propõe uma correção das estatísticas t calculadas, levando em 

conta que os resíduos podem ser autocorrelacionados. A correção proposta neste 

teste segue uma metodologia não paramétrica, sendo que a estatística t pode ser 

descrita da seguinte forma (2) e (3) como:  
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em que q  é o número de defasagens; bt é a estatística do parâmetro  ; bS é o desvio 

padrão do parâmetro  e  é o desvio padrão da regressão. 
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 De acordo com Santos (2009), se as séries temporais de um modelo não são 

estacionárias em nível, deve-se realizar a diferença de primeira, segunda ordem até 

que as mesmas se tornem estacionárias. Caso duas séries sejam estacionárias na 

mesma ordem, pode-se testar se as mesmas são cointegradas, ou seja, se existe 

uma interação entre elas. Neste caso, é possível estimar a equação com as 

variáveis, conforme a ordem de integração. 

 

3.1.2 Modelo de autoregressão vetorial (VAR) 

 

A estimação econométrica das relações das variáveis macroeconômicas e o 

Ibovespa, que será utilizada neste trabalho, fundamentaram-se no modelo de 

autorregressão vetorial (VAR), cuja representação do VAR, de ordem p, pode ser 

expressa (4) da seguinte forma, conforme Enders (1995):  

 

tptptt YYY    ...11                                                                          
(4) 

 

em que cada j é uma matriz de parâmetros k x k; e t é um vetor k-dimensional de 

termos ruído branco com matriz de covariância .
 

A estimação da ordem da defasagem p  do modelo VAR será obtida pelo 

menor critério de informação de Akaike (AIC) (1974), Schwarz (SC) (1978) e 

Hannan-Quin (HQ) conforme as expressões (5) (6) e (7) a seguir: 
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Segundo Mayorga et al. (2007), os coeficientes da Equação (4) não 

consideram o relacionamento entre as variáveis expressas no modelo VAR. 

Portanto, os impactos das inovações podem ser analisados mediante a Função 

Impulso-Resposta, que fornece o efeito corrente e futuro sobre as variáveis 
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endógenas, originado a partir de um desvio padrão de um choque nas inovações 

contemporâneas, ou seja, delineia o comportamento das séries incluídas no modelo 

VAR em resposta a choques ocasionados por variáveis residuais. 

Ainda nesta perspectiva, Margarido et al. (2004) destacam  outra maneira de 

se caracterizar o inter-relacionamento dinâmico entre as variáveis do modelo  que 

pode ser captada pela decomposição da variância dos erros de previsão para k 

períodos para frente. A decomposição de variância mede a contribuição relativa de 

cada choque sobre as variáveis endógenas do sistema VAR, ou seja, tem a 

capacidade de mostrar a fração da variância do erro projetado para cada valor, que 

resulta do efeito das próprias inovações, e aquelas que provêm de inovações da 

outra variável e avaliam o poder de explicação de cada variável em intervalos 

mensais de tempo. 

 

3.1.3 Teste de causalidade de Granger  

 

Granger (1986) desenvolveu um teste de causalidade para verificar se existe 

uma relação de causa e efeito entre duas ou mais variáveis defasadas. Em outras 

palavras, este teste busca verificar se a incorporação de valores passados de uma 

variável X contribui com melhores previsores para a variável Y. Assim, trata-se de 

um teste de procedência temporal e não de causalidade no sentido de uma relação 

de causa e efeito. 

Para testar a Causalidade de Granger, é necessário que as séries sejam 

estacionárias. Caso as séries não sejam estacionárias em nível, deve-se torná-las 

estacionárias em primeira diferença, como a grande maioria das séries financeiras e 

econômicas. Este teste requer a estimativa das seguintes equações (8) e (9):  
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em que tX e tY  indicam a primeira diferença das variáveis a serem testadas 

 ,,a  são os coeficientes das regressões a serem estimados; t é o termo de erro 

aleatório. 

 As relações de causalidade entre duas variáveis podem ocorrer nas seguintes 

formas: 

a) Causalidade unilateral de tY  para tX : quando os coeficientes estimados em 

(8) para a variável defasada tY  são conjuntamente diferentes de zero 

( 0
1

, 


k

i

ix ), e quando o conjunto de coeficientes estimados em (9) para a variável 

tX  não forem estatisticamente diferentes de zero ( 0
1

, 


k

i

iy ); 

b) Causalidade unilateral de tX  para tY  : quando o conjunto de coeficientes 

defasados para a variável tX  na equação (8) não for estatisticamente diferente 

de zero ( 0
1

, 


k

i

ix ) e o conjunto de coeficientes defasados para a variável tY em 

(9) for ( 0
1

, 


k

i

iy ); 

c) Bicausalidade ou simultaneidade: quando os conjuntos de coeficientes defasados 

de tX  e tY  forem estatisticamente diferentes de zero em ambas as 

regressões; 

d) Ausência de causalidade: Refere-se ao contrário da forma (iii), isto é, não se 

rejeita a hipótese nula em (8) e (9). 

Em termos mais gerais, desde que o futuro não pode predizer o passado, se a 

variável tX  causa a variável tY , então mudanças em tX  devem preceder 

temporalmente mudanças em tY . 

Conforme Granger (1986), em um modelo com duas variáveis, se houver 

relação de cointegração entre elas, então existe causalidade em pelo menos uma 

direção. 
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3.1.4 Cointegração pelo método de Johansen 

 

De acordo com Enders (2004), cointegração significa que séries temporais 

não estacionárias e integradas de mesma ordem compartilham tendências 

estocásticas semelhantes, ou seja, apresentam relação de equilíbrio de longo prazo.  

Johansen (1988) desenvolveu uma metodologia de cointegração baseada no 

posto ou rank (r) da matriz   , tal como apresentado na Equação (10). 

 

txtptpt YXXX ,111111 ...    ,                                                (10) 

 

A determinação do número de vetores de cointegração requer conhecimento 

sobre o posto ou rank (r) da matriz . Conforme Enders (1995), existem três 

possibilidades:   

a) o posto de    ser completo. Nessa situação, qualquer combinação linear entre as 

variáveis é estacionária, e o ajuste do modelo deve ser efetuado com as variáveis 

em nível;  

b) o posto de     ser nulo, logo não há relacionamento de cointegração, e o modelo 

deve ser ajustado com as variáveis em diferença;  

c) a matriz    ter posto reduzido. Nesse caso, há r vetores de cointegração, em que 

0< r <n. 

d) Johansen (1988) estabeleceu dois testes estatísticos visando descobrir o número 

de relações de cointegração das séries tx, . Neste trabalho, utilizaram-se os 

testes do traço e do máximo autovalor para identificar a presença de vetores de 

cointegração. Para Enders (1995), o teste do traço busca testar a hipótese nula 

de que o número de vetores de cointegração distintos seja inferior ou igual a r (H0 

= Vetores de cointegração  r) contra a hipótese alternativa de que o número 

desses vetores seja maior do que r (H1 = Vetores de cointegração  r), podendo 

ser expresso por (11): 

 

)1ln()(
1

'

iTr
n

ri

trace 


                                                                                 (11)  

em que i
'

  são os valores estimados das raízes características obtidos da matriz   

e T, é o numero de observações. 
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O teste do máximo autovalor pretende testar a hipótese nula de que o número 

de vetores seja r (H0: Vetores de cointegração = r) contra a hipótese alternativa de 

existência de r+1 vetores de cointegração (H1: Vetores de cointegração = r+1), 

podendo ser representado da seguinte forma (12): 

 

),1ln()1,( 1

'

max  rTrr                                                                             (12) 

 

3.1.5 Modelo de correção de erros (VEC) 

 

Após detectar a relação de cointegração proposta por Engle e Granger (1987) 

entre as variáveis itX   e itY   passa-se para a próxima etapa, que consiste na 

inclusão do Modelo de Correção de Erro, que tem a vantagem de reter as 

informações sobre o nível das séries, de modo que as relações de longo prazo entre 

as variáveis do modelo estudado permaneçam presentes. 

 Se as variáveis itX   e itY  da Equação (10) são integradas de ordem 1 [I(1)] e 

existe uma combinação linear entre elas, que é integrada de ordem zero [I(0)], ter-

se-á-se o seguinte modelo de correção de erro de acordo com Engle e Granger 

(1987), tal como apresentado pela Equação (13).  

 

tyityitjiti uECTXYY
t ,,0   

 

txitxitjitit uECTXYX ,,0   
                                                  

(13) 

 

em que 0 , i , j , 0 , i e i  são os coeficientes do modelo; itY   e itX   indicam a 

primeira diferença das variáveis a serem testadas, defasados em i períodos;  é o 

coeficiente de ajustamento de longo prazo; tyu ,  e txu ,  são os termos de erro 

aleatório, e, itECT   são os desvios do equilíbrio de longo prazo entre itY   e itX  , 

defasados em i períodos dados pela equação (13).  

Se for estatisticamente significativo, os erros da equação de cointegração de 

longo prazo servem para ajustar as variações dos preços no curto prazo, ou seja, 

pode-se verificar qual a proporção de desequilíbrio em tY em um período é corrigida 

no período seguinte. 
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O método baseado no Mecanismo de Correção de Erros (VEC) examina se 

valores defasados de uma variável tX  podem ajudar a explicar mudanças nos 

valores correntes de outra variável tY , mesmo se mudanças passadas em tY  não 

sejam relevantes, assumindo-se, no entanto, que ambas as variáveis tX  e tY  

sejam estacionárias.  

A intuição é de que, se as duas variáveis forem cointegradas, então parte da 

mudança corrente em tX  pode ser o resultado de movimentos corretivos em tY  

para que se atinja novamente o equilíbrio de longo prazo com a variável tX . Desde 

que tX  e tY  possuam uma tendência em comum, a causalidade deverá existir 

pelo menos em uma direção. Portanto, pode-se achar ainda causalidade inversa e 

até mesmo bicausalidade. 

 

3.2 Descrição das variáveis utilizadas 

 

Selecionaram-se como variáveis relevantes à análise a taxa de câmbio 

nominal, o risco-país (EMBI+), os preços dos ativos (Índice Ibovespa), as taxas de 

juros de curto prazo nominal (Selic Over), taxa de inflação (IPCA) e o Índice de 

Produção Industrial (IPI) como proxy do Produto Interno Bruto (PIB). Ademais, 

também é importante ressaltar que estas variáveis não foram deflacionadas, pois, 

conforme Wang e Tomek (2007) e Siqueira (2007), o deflacionamento incorpora uma 

tendência nos dados, logo não faz sentido incluir uma tendência antes da realização 

do teste de cointegração. Portanto, as séries foram mensuradas na forma nominal.  

 Este estudo optou pelo procedimento utilizado por Pimenta Junior e Iguchi 

(2008), que analisaram as variáveis taxa de juros, taxa de câmbio e a inflação com o 

Índice Ibovespa na forma nominal, através de dados mensais, entre julho de 1994 a 

junho de 2005. 

 

3.2.1 Índice Ibovespa (Índice da Bolsa de Valores de São Paulo) 

 

O Índice Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das 

cotações do mercado de ações brasileiro, porque retrata o comportamento dos 

principais papéis negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros/Bolsa de Valores 
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de São Paulo (BM&FBOVESPA). É o valor atual, em moeda corrente, de uma 

carteira teórica de ações constituída a partir de uma aplicação hipotética. Supõe-se 

não ter sido efetuado nenhum investimento adicional desde então, considerando-se 

somente os ajustes efetuados em decorrência da distribuição de proventos pelas 

empresas emissoras, tais como reinversão de dividendos recebidos e do valor 

apurado com a venda de direitos de subscrição e manutenção em carteira das ações 

recebidas em bonificação (ASSAF NETO, 2010). 

O Índice Ibovespa representa fielmente não só o comportamento médio dos 

preços das principais ações, como também o perfil das negociações à vista 

observadas nos pregões na Bovespa. Sua finalidade básica é a de servir como 

indicador médio do comportamento do mercado. Para tanto, sua composição 

procura aproximar-se o mais possível da real configuração das negociações à vista 

(lote-padrão) da Bolsa de Mercadorias e Futuros/Bolsa de Valores de São Paulo 

(BM&FBOVESPA). 

A carteira teórica do Ibovespa é composta pelas ações que atenderam 

cumulativamente aos seguintes critérios, com relação aos 12 meses anteriores à 

formação da carteira: (a) estarem incluídas em uma relação de ações cujos índices 

de negociabilidade somados representem 80% do valor acumulado de todos os 

índices individuais; (b) apresentarem participação, em termos de volume, superior a 

0,1% do total; e (c) terem sido negociadas em mais de 80% do total de pregões do 

período. Uma ação selecionada para compor a carteira só deixará de participar do 

índice quando não conseguir atender a dois dos critérios de inclusão apresentados 

acima (BM&FBOVESPA, 2011). 

O índice Bovespa é reavaliado a cada quadrimestre, para que a 

representatividade do Ibovespa mantenha-se ao longo do tempo, procurando 

identificar as alterações na participação relativa de cada ação no índice, bem como 

sua permanência ou exclusão, a inclusão de novos papéis. Assim, o Ibovespa 

considera, em sua carteira teórica, somente as ações com maior grau de 

negociabilidade, em termos de número de negócios e volume financeiro, conforme 

definido pela seguinte expressão (14), de acordo com BM&FBOVESPA (2011). 

 

V

vi

N

ni
IN *     ,                                                                                            (14) 
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em que IN índice de negociabilidade; ni número de negócios com a ação “i” no 

mercado à vista (lote-padrão); N  número total de negócios no mercado à vista da 

Bovespa (lote-padrão); vi volume financeiro gerado pelos negócios com a ação “ i” 

no mercado à vista (lote-padrão); V volume financeiro total do mercado à vista da 

BOVESPA (lote-padrão). 

O Ibovespa foi criado com valor inicial base igual a 100 pontos, e o índice já 

sofreu algumas modificações para melhor expressar seus resultados. Mas sem 

alteração na metodologia inicial de cálculo, foi-se apenas dividindo o índice à medida 

que ocorria a desvalorização da moeda (BM&FBOVESPA, 2011). 

A metodologia de apuração do Ibovespa é o somatório dos pesos - 

quantidade teórica da ação multiplicada pelo último preço da mesma - das ações 

integrantes de sua carteira teórica. Este dado pode ser apurado, a qualquer 

momento, por meio da seguinte expressão (15), segundo BM&FBOVESPA (2011). 

 

t

n

i

tt QiPiIbovespa *
1




 ,                                                                                  (15)  

 

em que tIbovespa Índice Bovespa no instante t; n  = número total de ações 

componentes da carteira teórica; tiP ,  = último preço da ação “i” no instante t; tiQ , = 

quantidade teórica da ação “i” na carteira no instante t. 

De acordo com Pimenta Junior e Higuchi (2008), o Ibovespa retrata o 

comportamento dos principais papéis negociados na Bolsa de Mercadorias e 

Futuros/Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA) e também de sua 

tradição, pois o índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu 

modificações desde sua implementação, em 1968.  

Leite e Sanvicente (1994) descrevem a importância desempenhada pelos 

índices que avaliam as flutuações médias das cotações das ações negociadas nas 

diversas bolsas de valores do mundo. Segundo os autores, tais índices fornecem, a 

cada momento, uma noção precisa das tendências do mercado acionário e, 

consequentemente, da economia como um todo. Além disso, os índices permitem 

ainda a comparação entre os diversos mercados acionários do mundo.  

De acordo com Assaf Neto (2010), o Ibovespa, além de funcionar como 

referência para se avaliar o desempenho das ações ou carteiras de investimentos no 
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Brasil, é também uma referência para análise macroeconômica, por refletir o 

desempenho geral da economia, um padrão de risco, que reflete as tensões do 

mercado acionário, e um indicador antecipado da atividade econômica nacional. 

 

3.2.2 Taxa de câmbio (TC)  

 

Segundo Pimenta Junior e Iguchi (2008), na economia internacional, cada 

país possui sua moeda própria, com nomenclaturas e cotações variadas, que 

exigem um ponto de encontro dos compradores de moedas com respectivos 

vendedores.  

Esse ponto de encontro é denominado de mercado cambial. De acordo com 

Krugman e Obstfeld (2004), a taxa de câmbio corresponde ao preço da moeda de 

um país em termos da moeda de outro, é também o preço de um ativo; os princípios 

que governam o comportamento dos preços dos outros ativos também governam o 

comportamento das taxas de câmbio. As taxas de câmbio têm papel central no 

comércio internacional porque elas permitem comparar preços dos bens e serviços  

produzidos em países diferentes. 

Mankiw (1992) cita dois tipos de taxas de câmbio: a nominal e a real. A 

primeira é o preço relativo dos bens em dois países e a segunda é o preço relativo 

das moedas em dois países. Embora a política cambial esteja indiretamente ligada à 

política monetária, a primeira se destaca por atuar mais diretamente sobre todas as 

variáveis relacionadas às transações econômicas do país com o exterior. 

Pimenta e Iguchi (2008) citam a importância de se ter uma política cambial 

bem administrada no que tange ao seu impacto sobre a política monetária, mais 

especificamente sobre a taxa de inflação e taxa de juros. No que diz respeito ao 

impacto da política cambial sobre a taxa de inflação, o autor afirma que um 

desempenho muito forte das exportações pode ter grande impacto monetário na 

medida em que o ingresso de divisas significa conversão para reais e expansão da 

emissão da moeda, que tem enorme efeito inflacionário futuro e sobre a taxa de 

juros, afirma que o aumento na pressão da oferta monetária via câmbio (compras 

financeiras e exportações) prejudica o controle dos juros. 

A variável câmbio (TC), inserida nos modelos do estudo, é apresentada como 

a taxa de câmbio comercial média a preço de compra (R$/US$). Salienta-se que o 

estudo poderia optar por qualquer outra modalidade de câmbio (venda ou turismo), 



56 

 

 

visto que os valores tendem a ser bem próximos e sofrem praticamente as mesmas 

variações (ROGERS; RIBEIRO; DE SOUSA, 2007). 

 

3.2.3 Risco-país (EMBI+) 

 

 A globalização dos mercados financeiros das últimas décadas trouxe ao 

centro da discussão de finanças internacionais o conceito de risco-país. Partindo da 

definição de Teixeira, Klotzle e Moreno (2005), o risco-país é um conceito que se 

reporta ao risco de inadimplência dos Estados soberanos e demais tomadores de 

recursos de um país associado a fatores que podem estar sob o controle do 

governo, mas não estão sob o controle das empresas privadas ou dos indivíduos. 

 Para Megale (2005), a importância do risco para a economia de um país está 

relacionada ao fato de que, em um ambiente de alta mobilidade de capital, ele acaba 

sendo um importante balizador da taxa interna de juros. Ou seja, quanto maior o 

risco de um país, maior deverá ser a taxa de juros praticada por suas autoridades 

monetárias. Esse resultado advém da teoria da paridade descoberta da taxa de 

juros. 

 Teixeira, Klotzle e Moreno (2005) afirmam que os spreads dos títulos 

internacionais, sejam eles medidos no mercado primário, ou seja, no momento da 

emissão do título, ou no mercado secundário, são de fato uma boa medida para o 

risco-país. Além de ser sensível aos movimentos da economia de um país, o risco 

medido pelo spread dos títulos internacionais emitidos pelo país também sofre 

turbulências de fatores externos, que não são específicos do país cujo risco se está 

medindo. Em outras palavras, o preço de um título emitido pode cair sem que haja 

uma mudança nas condições político-econômicas do país emissor, pressionado por 

uma elevação dos retornos de ativos alternativos, ou por uma maior aversão ao risco 

dos investidores internacionais. Dessa maneira, os spreads acabam refletindo não 

apenas a capacidade de solvência do país, mas também as condições de liquidez 

sob as quais os títulos estão sendo negociados.  

O indicador mais difundido no mercado, como medida de prêmio de risco-

soberano dos países emergentes, é o índice EMBI+ (Emerging Markets Bond Index 

Plus), calculado e observado pelo banco John Pierpont Morgan (J.P Morgan).  

Este índice é composto por instrumentos de dívida externa dos governos 

centrais de países emergentes, denominados em moeda estrangeira, que são 
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negociados em mercados secundários. Grande parte destes instrumentos é formada 

pelos títulos bradies4, seguidos pelos empréstimos negociados, Eurobônus e títulos 

domésticos. Em termos quantitativos, o índice EMBI+ é divulgado pelo J.P Morgan 

em nível e na forma de margens soberanas (sovereign spreads), sendo que esta 

última medida é utilizada como proxy para o risco-país. Esta margem é dada pela 

diferença entre os rendimentos dos títulos governamentais e os títulos do Tesouro 

Americano dos EUA, considerados de risco zero (BACEN, 2010).  

Ainda de acordo com o BACEN (2010), para a maioria das carteiras, a data 

base (um número-índice igual a 100) é 31 de dezembro de 1993, quando foi iniciado 

o cálculo do EMBI+. O rendimento da carteira em determinado período corresponde 

à variação do índice entre a data inicial e a final. 

 Teixeira, Klotzle e Moreno (2005) destacam ainda que, quanto mais baixa for 

esta probabilidade, mais seguro será investir em títulos emitidos pelo país. A 

classificação mais elevada destas agências é dada para alguns poucos países no 

mundo, como, por exemplo, para os Estados Unidos. Se a agência avalia que a 

probabilidade é baixa o suficiente, diz-se que o país atingiu grau de investimento. 

Muitos países emergentes atingiram grau de investimento. Encontram-se neste 

caso, além do Brasil, a China, a Coreia do Sul, o Chile, a Malásia, o México, a 

Tailândia e a Rússia. 

Segundo Moraes (2007), a importância de ser classificado como grau de 

investimento é muito grande, já que muitos fundos de pensão no mundo não podem 

investir em títulos que não sejam de emissores que tenham grau de investimento. 

Assim, os potenciais compradores de títulos emitidos por países que ainda não 

atingiram o grau de investimento são em menor número do que aqueles que podem 

adquirir papéis que são grau de investimento. Dessa maneira, países que atingiram 

grau de investimento apresentam, em geral, um risco-país baixo, não só porque são 

países considerados mais seguros, como também porque há um maior número de 

pessoas que se dispõem a serem seus credores. 

 

 

                                              
4
 Títulos que foram emitidos a partir de 1994 por países emergentes na renegociação de suas 
respectivas dívidas externas. São títulos da dívida externa brasileira lastreados em papéis do 
Tesouro dos Estados Unidos. Os bradies são os títulos de mercado emergente mais negociados no 
mercado norte-americano. Por isso, servem como indicador do nível de risco percebido e aceito 
pelos investidores internacionais (MORAES, 2007). 
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3.2.4 Taxa de juros 

 

Samuelson e Nordhaus (1985) definem juro como o retorno pago àqueles que 

emprestam dinheiro a empresas ou a outras pessoas, e taxa de juros como o preço 

pago para se tomar dinheiro emprestado por determinado período de tempo. Para 

Bresser-Pereira e Nakano (2002), o que se pretende fazer por meio da taxa de juros 

é: (a) reduzir a demanda agregada quando aquecida, com o objetivo de evitar a 

pressão salarial e aceleração da inflação; (b) limitar a desvalorização da taxa de 

câmbio para evitar inflação de custos; (c) atrair o capital externo para fechar o 

balanço de pagamentos; (d) induzir investidores internos a comprar títulos que 

financiam os déficits públicos; e (e) reduzir o déficit comercial por meio do controle 

da demanda agregada.  

Esses mesmos autores complementam, ainda, que é evidente que um único 

instrumento não pode alcançar todos esses objetivos. Além disso, estes objetivos  

são contraditórios. Por exemplo, um aumento na taxa de juro com finalidade de atrair 

o capital externo pode ajudar a obtenção de contas mais favoráveis no Balanço de 

Pagamentos do país, mas a própria valorização cambial decorrente da citada política 

pode provocar um déficit comercial e, consequentemente, prejudicar outras contas 

do mesmo Balanço de Pagamentos. 

Mendonça (2002) ressalta que a taxa de juros desempenha papel relevante 

na formulação da política monetária. Apesar de a taxa de juros nominal ser a 

variável de ajuste da autoridade monetária, é a taxa real de juros que afeta o lado 

real da economia. A primeira determina o mais importante mecanismo à disposição 

do Banco Central, pois permite controlar as taxas de juros do mercado monetário. 

Como o propósito inicial do presente estudo é verificar a participação da taxa de 

juros com o Ibovespa e não o lado real da economia (salários, emprego, por 

exemplo), optou-se pela utilização da taxa de juros nominal como proxy da taxa 

Selic. 

No Brasil, a definição da taxa de juros referencial do Governo para o mercado 

cabe ao Comitê da Política Monetária (COPOM), que foi instituído em 20 de junho 

de 1996. O atual regulamento foi aprovado pela circular n.º 3.204, de 04 de 

setembro de 2003 e, segundo o Banco Central, o COPOM têm como objetivo de 

implementar a política monetária, definir a meta da Taxa SELIC e seu eventual viés 
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e analisar o Relatório de Inflação, a que se refere o Decreto nº. 3.088, de 21 de 

Junho de 1999.   

No entanto, Sicsú (2002) afirma que não existe liberdade (discrição) para o 

Banco Central do Brasil (BACEN) de manipular a taxa de juros, mas sim uma regra 

de feedback de determinação da taxa de juros. Segundo o autor, a autonomia da 

política monetária brasileira está comprometida pelo fato de o Banco Central utilizar 

a taxa de juros de curto prazo para promover a administração cambial e, 

posteriormente, conter os efeitos da inflação provocada pelo câmbio. Segundo 

Leichsenring (2004), o Banco Central é bem sucedido quando o resultado da política 

monetária produz a taxa de inflação desejada (meta). 

 

3.2.5 Inflação 

 

Segundo Feitosa (2002), a inflação é a contínua alta no nível de preços dos 

diversos bens e serviços de um país, que corrói o poder aquisitivo da moeda. No 

Brasil, é calculada através da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA), através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O 

IPCA, como o nome indica, é um índice de preços ao consumidor, diferentemente de 

outros índices, como os de preços no atacado e os gerais.  

A escolha do índice de preços ao consumidor é frequente na maioria dos 

regimes de metas para a inflação, pois é a medida mais adequada para avaliar a 

evolução do poder aquisitivo da população. Dentro do conjunto de índices de preços 

ao consumidor, o IPCA foi escolhido por ser, dentre os dois índices com cobertura 

nacional (o outro é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC), o que tem 

maior abrangência: enquanto o INPC mede a inflação para domicílios com renda 

entre 1 e 6 salários-mínimos (na época da escolha, entre 1 e 8 salários-mínimos), o 

IPCA inclui domicílios com renda entre 1 e 40 salários-mínimos (BACEN, 2010). 

Em relação às causas da inflação, segundo Cardoso (1986), os economistas 

nem sempre concordam a respeito de como corrigi-la, e mesmo se ela deve ser 

debelada ou não. As diferentes explicações podem ser agrupadas em três grandes 

escolas: (a) estruturalismo latino-americano: a escola estruturalista está ligada à 

visão da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e às teorias de Raúl 

Prebisch e Celso Furtado. Os estruturalistas acreditam que os diferentes setores da 

economia crescem a ritmos diferentes, causando excesso de demanda em alguns 
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deles e pressionado os preços para cima; (b) o monetarismo: a escola monetária é 

muitas vezes identificada com a Universidade de Chicago e seus professores, entre 

eles, Milton Friedman. Os monetaristas acreditam que o aumento do dinheiro em 

circulação provoca o aumento dos preços. Finalmente, tem-se (c) o keynesianismo: 

a escola keynesiana deriva dos ensinamentos do economista inglês John Maynard 

Keynes. Os keynesianos acreditam que os preços só respondem às políticas 

governamentais depois que a produção e o emprego forem afetados. Isto é, se o 

governo corta o déficit fiscal, isso reduz a demanda agregada. Em outras palavras, o 

nível de preços não é determinado pela quantidade de dinheiro, mas sim pelos 

custos de produção (comportamento dos salários e da taxa de câmbio). A inflação 

pode aumentar também pelos choques de oferta. Estes são os aumentos dos custos 

de produção que não são originados por pressão da demanda sobre a capacidade 

de produção (aumento dos preços agrícolas devido a uma safra ruim ou o aumento 

do preço do petróleo, desvalorização cambial ou pelo aumento das alíquotas de 

impostos indiretos).  

Para Bresser-Pereira (1989), entre 1980 e 1983, a inflação, que era crônica 

no Brasil,5 transformou-se em uma alta inflação inercial. De acordo com esta teoria, 

a manutenção do patamar de inflação decorre do conflito distributivo entre agentes 

econômicos (não apenas entre empresas e trabalhadores, mas também entre as 

próprias empresas) que aumentam seus preços defasada e alternadamente. As 

expectativas dos agentes econômicos não podem ser mudadas facilmente, em 

função de mudanças na política monetária, ou, mais amplamente, em função da 

mudança do "regime de política econômica", como pretendem os monetaristas, 

porque essas expectativas estão baseadas em um fenômeno real (inflação 

passada), na qual está ancorado o conflito distributivo. 

Inflação inercial, entretanto, de acordo com mesmo autor, não é sinônimo de 

inflação estável, que se mantém no mesmo patamar indefinidamente. Quando a 

teoria da inflação inercial foi desenvolvida, na primeira metade da década de 1980, 

                                              
5
 A inflação que durante os anos 1970 girara em torno de 40%, saltara para 100%, em 1980, devido 
ao choque externo e à política monetária equivocada de 1979.  Em vista do fracasso da política 
baseada no conceito de expectativas racionais, o governo autoritário, em 1981 e em 1983, pôs em 
prática dois planos de estabilização convencionais, baseados em forte ajuste fiscal, elevação da 
taxa de juros e depreciação da moeda. Entretanto, ao invés de cair, como esperavam os dirigentes 
da economia, a inflação se mantém, em 1981, no mesmo patamar dos 100 por cento do ano 
anterior, e sobe para 200 por cento em 1983, quando o governo decide por uma necessária 
desvalorização cambial. A alta inflação inercial afinal dominava a economia brasileira (BRESSER-
PEREIRA, 2009). 
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deu-se naturalmente ênfase ao seu caráter estável, que realmente é dominante 

nesse tipo de inflação. Mas, na verdade, o que caracteriza a inflação inercial é uma 

tendência moderadamente ascendente. 

 

3.2.6 Produto Interno Bruto (PIB) 

 

 De acordo com Cusinato; Minella e Pôrto Júnior (2010), o Produto Interno 

Bruto (PIB) é um dos indicadores mais utilizados na economia com o objetivo de 

mensurar a atividade econômica de uma região ou país, o qual é calculado e 

divulgado pelo IBGE. O IBGE é um órgão do governo federal que tem a missão 

institucional de retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da 

sua realidade e ao exercício da cidadania. 

 O PIB representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e 

serviços finais produzidos em uma determinada região, sejam países, estados e 

cidades, durante um período determinado. É o produto ou o valor adicionado gerado 

num território econômico por residentes. A renda gerada na produção, ou valor 

adicionado, é obtida por saldo da produção e consumo intermediário. Somando-se 

os impostos líquidos de subsídios a produtos ao valor adicionado de cada atividade 

econômica, obtém-se o PIB para o total da economia. Dividindo-se o PIB total pelos 

residentes, obtém-se o PIB per capita (AOUN, 2008). 

A expressão (16) para o cálculo do PIB de uma região pode ser representada 

de acordo com Blanchard (2004) por:  

 
MXGICPIB  ,                                                                               (16) 

 
 

em que C (consumo privado), I (investimentos totais feitos na região), G (gastos dos 

governos), X (exportações) e M (importações). 

Para fins deste trabalho, será utilizado como proxy do PIB o Índice de 

Produção Industrial (IPI). Optou-se por tomar somente o índice de produção 

industrial como proxy para o produto mensal para que pudessem ser estimadas 

regressões com dados mensais, porque a série de dados original do PIB 

disponibilizada pelo IBGE tem a frequência trimestral. Esse fato, aliado à natural 

defasagem entre a conclusão do levantamento e a divulgação dos resultados, 

dificulta um acompanhamento mais atualizado da evolução da conjuntura 
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econômica, que, embora não representem a totalidade do PIB, medem a evolução 

do comportamento dos setores mais importantes que o compõem (LANZANA, 2002).  

O IPI baseia-se na Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física, cuja 

amostra é selecionada com base nas informações da Pesquisa Industrial Anual de 

Empresa, que cobre 63% do valor da transformação industrial das atividades das 

indústrias extrativas e de transformação. A amostra é composta de 3.725 unidades 

locais e 824 produtos.  

Os índices são publicados segundo a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE) Os índices no nível nacional são calculados por ramos de 

indústria e categorias de uso, e publicados em sua forma original e sazonalmente 

ajustados (método X-12 ARIMA), enquanto os regionais são publicados somente na 

sua forma original.  

A produção industrial (PI) é considerada uma das medidas mais importantes 

do nível de atividade econômica no Brasil. Ainda que o Produto Interno Bruto (PIB) 

seja o principal “termômetro” da economia, a produção industrial apresenta um 

importante diferencial. Enquanto o PIB é uma medida trimestral, divulgada com uma 

defasagem um pouco superior a dois meses, a PI é mensal e é divulgada com uma 

defasagem de aproximadamente um mês. Dessa forma, considerou-se na análise 

como proxy do crescimento econômico ou do PIB a Produção Física Industrial. 

Tomou-se esse índice com base fixa em janeiro de 1995, sem ajuste sazonal 

(CUSINATO; MINELLA; PÔRTO JÚNIOR, 2010). 

Além disso, segundo os mesmos autores, o componente cíclico da PI é 

bastante correlacionado com o ciclo econômico brasileiro. Assim, a PI é uma 

alternativa natural tanto para trabalhos de pesquisa que utilizam dados mensais 

quanto para análises efetuadas pelos agentes econômicos, que tomam decisões em 

tempo real e precisam obter informações recentes sobre o estado da economia. De 

fato, embora os agentes econômicos utilizem um grande conjunto de informações de 

frequência mensal para tomar suas decisões, a PI é, em geral, considerado o 

principal indicador mensal. 
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3.3 Tratamento dos dados 

 

Os dados relativos às variáveis macroeconômicas e do risco-país (EMBI) 

foram coletados nos sites do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEADATA), do Banco Central do Brasil (BACEN) e na base de dados do Yahoo 

Finance para a série Ibovespa. Todas as séries serão transformadas na forma de 

logaritmo natural, buscando suavizar e normalizar os desvios. O modelo será 

estimado no software econométrico Eviews 6.0. 

 



 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Comportamento das variáveis selecionadas 

 
 

A literatura financeira dá destaque à influência dos períodos de crises 

econômicas e quebras estruturais sobre os mercados financeiros (SCHWERT, 

1989).   

 Foram utilizadas as seguintes variáveis dummies na estimação dos resultados 

deste trabalho: mudança do regime cambial (janeiro de 1999 em diante); eleição do 

presidente Lula (abril de 2002 a novembro de 2002) e a crise mundial de 2008 

(outubro de 2002 a abril de 2009).  

Inicialmente, foi verificado o comportamento de cada variável do estudo 

durante o período compreendido de janeiro de 1995 a dezembro de 2010. A Figura 1 

apresenta o comportamento da série do Ibovespa. 

 

4.1.1 Ibovespa 

  

 
Figura 1 - Série Índice Ibovespa em pontos de fechamento mês: jan. 1995 a dez. 2010 
Fonte: Elaboração própria com base do Yahoo Finance (2011). 
. 
 

Na Figura 1, pode ser vista a evolução da série, com alguns períodos de 

declínios significativos no índice: o primeiro foi a partir do segundo semestre de 1997 

(crise Asiática), o segundo foi a crise russa, que ocorreu em meados de setembro de 

1998. No contexto da economia brasileira, houve, em janeiro de 1999, a crise 
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cambial, quando a taxa de câmbio se tornou flexível, houve repique inflacionário e 

baixo crescimento do PIB. 

A análise descritiva para os valores dos dados do Ibovespa indica que houve 

um elevado crescimento de janeiro de 1995 a dezembro de 2010, respectivamente, 

de 3.885 a 69.305 pontos, que representa um crescimento aproximado de 1.784%.  

Este crescimento é devido às políticas econômicas tanto no cenário 

macroeconômico como nos marcos regulatórios os quais tornaram o mercado 

acionário brasileiro atraente para os investidores internacionais. 

 O declínio do índice ocorreu entre outubro de 2002 a fevereiro de 2003, 

proveniente do risco Lula, ou seja, das medidas que o novo governo iria implementar 

no novo governo, que geravam incertezas sobre a continuidade da política 

macroeconômica e a sustentação da estabilidade do Plano Real. Entre março de 

2003 até dezembro de 2007, o Índice Ibovespa sofreu pequenas oscilações não 

muito expressivas. Este resultado está de acordo com o encontrado por Santos 

(2009), que analisou o comportamento de curto e de longo prazo entre variáveis 

macroeconômicas no mercado acionário brasileiro: taxa de câmbio, taxa de juros, 

inflação, risco-país, atividade econômica e oferta monetária (M4), em comparação ao 

Ibovespa, que representa o mercado de ações brasileiro. 

Em 2003, nota-se que o investidor externo começa, mesmo de maneira 

tímida, a destinar seu capital ao país, visto que o governo Lula manteve os 

fundamentos macroeconômicos que nortearam a política econômica do governo 

FHC. No entanto, é no final do ano de 2004 que os capitais de curto prazo para 

investimento em carteira voltaram a ingressar com força na economia brasileira, 

aproveitando a janela de oportunidade para auferirem ganhos de arbitragem com o 

diferencial de juros interno/externo (CARUSO, 2007). 

Simonetto e Triches (2006) salientam que a economia brasileira, em 2004, 

apresentava uma excelente recuperação do nível de atividade, em parte pelas 

exportações, que vinham buscando a consolidação após a queda do dólar no ano de 

2003. Considerando ainda que a gestão macroeconômica do país ganhava 

credibilidade, devido aos bons resultados nas contas externas, tudo isso garantia ao 

Brasil um bom posicionamento em relação ao mercado. 

Ainda, segundo Simonetto e Triches (2006), entre 2005 a 2007, a economia 

manteve um crescimento positivo. O Brasil conseguiu manter saldos comerciais 

expressivos, o que refletia a confiança do investidor externo. O fluxo de capital 
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externo continuou em expansão, não refletindo os problemas de crédito que vinha 

enfrentando a economia americana, o que levou, no mês de dezembro 2006, a 

Bovespa a obter um dos melhores desempenhos dos últimos anos. O Ibovespa 

atingiu recorde histórico com pontuação de 44.474 pontos. 

Contudo, a partir de maio de 2008 a fevereiro de 2009, o índice teve um novo 

período de queda (com a crise do mercado imobiliário dos Estados Unidos), 

recuperando-se posteriormente e voltando a patamares anteriores a esta crise. Esta 

constatação também foi corroborada pelo Relatório da Administração da Bolsa de 

Mercadorias e Futuros/Bovespa (2009), o qual informou que o ano de 2009 teve 

início em meio a um cenário de grande incerteza, no qual projeções pessimistas em 

relação ao futuro da economia mundial se renovavam a cada nova notícia ou dado 

divulgado ao mercado. Tal cenário foi resultado da mais aguda crise financeira 

mundial desde a década de 1930, tendo início no setor imobiliário norte-americano, 

em 2007. A origem dessa crise ocorreu em um cenário caracterizado pelo elevado 

nível de alavancagem financeira, baixo nível de regulamentação e transparência nos 

mercados de balcão e por excessos nas políticas de concessão de crédito e de 

aquisição de ativos financeiros. Consequentemente, o cenário que emergiu no início 

do ano, logo após o período mais agudo da crise, apontava para um contexto de 

baixa alavancagem, debates sobre a necessidade de regulamentação mais eficiente 

para os mercados financeiros, forte contração na concessão de crédito e 

depreciação no preço dos ativos e commodities. 

Essa conjuntura, segundo o mesmo Relatório do Ibovespa (2009), impactou 

diretamente o desempenho dos mercados administrados pela BM&FBOVESPA. No 

segmento Bovespa, verificou-se forte redução nos volumes negociados, resultante, 

principalmente, da queda no nível de preços das ações negociadas nesse mercado 

e da aversão a risco por parte dos investidores. Já no segmento BM&F, a contração 

no nível de concessão de crédito e, consequentemente, na necessidade de hedge, a 

aversão a risco e o processo de desalavancagem fizeram com que o volume de 

contratos derivativos negociados também caísse. Esse quadro com baixos volumes 

de negociação predominou durante a maior parte do primeiro semestre. 

Apesar do péssimo momento vivido pela economia mundial, o Brasil acabou 

se destacando positivamente e, diferentemente do que aconteceu em outros 

momentos de turbulência, o País foi um dos que menos sofreu com a crise 

internacional. O nível de atividade da economia, apesar de ter caído, foi muito 
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menos afetado do que a média mundial, e o fluxo de investimento estrangeiro voltou 

a crescer rapidamente, provocando, inclusive, forte valorização do real perante o 

dólar norte-americano. 

O ano de 2010 foi caracterizado pela consolidação do processo de 

recuperação da economia brasileira após a crise financeira internacional do final de 

2008. Mesmo com os problemas econômicos enfrentados por algumas economias 

europeias (principalmente Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda) ao longo do ano, a 

recuperação brasileira foi evidente e isto se deve ao crescimento econômico, ao  

aumento do crédito, à valorização do real frente ao dólar norte-americano e ao 

crescimento do consumo interno. Esse cenário impactou positivamente o empenho 

operacional e financeiro da BM&FBOVESPA, com os volumes negociados em 2010 

atingindo níveis recordes tanto no mercado de ações (segmento Bovespa) como no 

mercado de derivativos (segmento BM&F). O segmento Bovespa foi particularmente 

impactado pela oferta pública de ações da Petrobras, de maneira negativa nos 

meses que antecederam a operação (Overhang, período de retração no nível de 

atividade no mercado por conta de um evento específico, nesse caso, a oferta da 

Petrobras) e positivamente, logo após a sua conclusão (BM&FBOVESPA, 2010). 

 

4.1.2 Taxa de juros (SELIC) 

 

 Verificando-se a evolução da taxa de juros, pode-se observar, na Figura 2, 

que a mesma, em alguns períodos, apresentou picos expressivos como:  

a) a crise do México, em maio de 1995, ocasionando a fuga dos investidores 

estrangeiros. Essa crise foi provocada pela falta de reservas internacionais, 

causando a desvalorização do peso mexicano. Os efeitos da crise ampliaram-se 

para os demais países emergentes, notando-se que houve um influxo de capital 

externo no país. Essa forte saída de capitais do mercado brasileiro ocorreu sob as 

expectativas pessimistas dos investidores para os países em desenvolvimento e 

os destinando à economia norte-americana (PAULA; ALVES JUNIOR; 1999). 

b) a crise asiática, em novembro de 1997, e todo o abalo econômico que a  mesma 

poderia proporcionar às demais economias, pois, neste momento, ocorreram 

nítidas tentativas de especulação contra o Real, resultando numa intensa fuga de 

capital do país, que representaram um movimento de perda de mais de 13% das 

reservas internacionais entre julho a dezembro do mesmo ano, aos quais 
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fecharam o ano no montante de US$52,17 bilhões. A “queima” das reservas foi 

indispensável para evitar a crise. Além disso, o Banco Central do Brasil (BACEN) 

decidiu por elevar a taxa de juros, visando amortecer os efeitos sobre a economia 

brasileira (IAHN; MISSIO, 2009). 

c) a crise da Rússia, em outubro de 1998, quando outra vez restou ao BACEN a 

elevação da taxa de juros, bem como marcante restrição fiscal, que pode ser 

identificada, dentre outros, por um pacote e medidas anunciadas no período, tais 

como elevação da meta para o superávit primário nos anos de 1998 e 1999 e 

corte nos gastos públicos; (iv) a crise cambial em março de 1999; (v) a política de 

metas de inflação; (vi) e o aumento do risco-país em janeiro de 2003 (MATTEI; 

MAGALHÃES, 2010). 

 

 

  

Figura 2 - Série taxa Selic - Over: jan 1995 a dez. 2010. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEADATA (2011). 

 

 

Nesta lógica, observa-se que, durante todo o período do governo Lula, a taxa 

Selic alternou em diferentes momentos. Em 2004, o cenário externo benigno, ao 

gerar entrada de divisas no país via saldos na balança comercial e entrada de 

capital financeiro, permitiu que a política monetária fosse flexibilizada. A apreciação 

cambial atuou no sentido de jogar para baixo os preços e estabilizar as expectativas 

do mercado em relação à evolução futura da inflação. Isto abriu espaço para a taxa 
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Selic cair e criou um ciclo virtuoso entre demanda externa, demanda doméstica e 

investimentos (NOVAIS, 2008). 

Com esta expansão da economia oriunda do ano anterior, o ano de 2005 foi 

caracterizado pelo movimento acelerado da taxa de juros devido a esta expansão 

que gerava pressões sobre os preços. Para manter esses preços dentro do regime 

de metas, a política de juros passou a ser extremamente rígida. Além disso, 

constata-se que, entre 2006 e 2007, houve uma diminuição significativa da taxa de 

juros. Aqui, novamente o movimento dos preços, associado a ajustes externos, fez 

com que as autoridades monetárias mantivessem a taxa básica em patamares 

elevados. Como os efeitos da crise global afetaram o desempenho do lado real da 

economia, a partir do segundo semestre de 2008, a taxa de juros entrou em uma 

rota descendente em 2009 (MATTEI; MAGALHÃES, 2010). 

 

4.1.3 Taxa de Câmbio 

 

Em relação à taxa de câmbio, a Figura 3 demonstra que há um período de 

estabilização, com o câmbio fixo, até janeiro de 1999.  

 

 

 
Média por dias úteis (R$/US$). 
Figura 3 - Série taxa de câmbio: jan. 1995 a dez. 2010. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEADATA (2011).  
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Em 1999 e também em 2000, já sob o novo regime cambial, o BACEN adotou 

uma série de medidas objetivando a adequação do mercado e o retorno do capital 

externo. Aos poucos, o investidor estrangeiro foi retomando a confiança na 

economia brasileira e o ingresso de capital externo retornou. Com o real 

desvalorizado em relação ao dólar, em função dos custos da economia brasileira 

serem permeados por essa moeda, a taxa de câmbio, para o ano de 1999 e para o 

ano de 2000, ficou em R$/ US$ 1,79 e R$/ US$ 1,95, respectivamente (POHLMAN ; 

TRICHES, 2008). 

Em 2001 e em 2002, a economia brasileira sofreu uma forte saída de 

recursos externos, pois, neste período, observa-se que a taxa de câmbio passou a 

ter uma maior volatilidade no curto prazo, apresentando movimentos oscilatór ios, 

inicialmente com uma depreciação do real frente ao dólar e, ao final de 2001, com 

uma posterior apreciação. Já em maio de 2002, a moeda nacional passou a ter um 

acentuado e contínuo processo de desvalorização frente ao dólar, chegando, no 

mês de setembro de 2002, ao patamar de R$/US$ 3,89. 

Este resultado está de acordo com o estudo de Soares e Pinto (2008), ao 

analisarem a evolução dos principais fundamentos econômicos brasileiros 

relacionadas aos setores externo, fiscal e monetário, ao longo do período de rígida 

administração da taxa de câmbio no Plano Real. Os autores salientam ainda que a 

crise cambial brasileira foi gerada por fundamentos macroeconômicos, 

principalmente por desequilíbrios nas contas fiscais e externas. Para eles, o governo 

não possuía opções de política econômica além de um vigoroso ajuste nas contas 

fiscais e externas, e, pelo início tardio, não deteve a ultrapassagem do limite cambial 

(overshooting cambial). 

Diante desse cenário, Mattei e Magalhães (2010) mencionam que a 

alternativa do governo foi exatamente alterar os regimes fiscal, monetário e cambial. 

No primeiro, uma série de ajustes fiscais, incluindo contenção de despesas e 

aumento de receitas; no segundo, o estabelecimento de metas de inflação, que 

ocorreu em maio de1999, e, no terceiro, ocorreu com a substituição do regime 

semifixo, que funcionava com bandas cambiais para, inicialmente, um regime de 

banda diagonal endógena, que não se perpetuou, para, então, um regime de 

flutuação suja, em que o BACEN ainda continuava a atuar de forma pontual, 

ofertando títulos e vendendo reservas para conter bruscas desvalorizações da 

moeda nacional. 
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Entre 2003 a 2007, este período de retomada do crescimento da economia 

permitiu que o real se apreciasse frente ao dólar basicamente por todo o momento, 

bem como ao final de 2007 a taxa de câmbio se apresentava em níveis inferiores 

aos do início de 2004. Este resultado está de acordo com Sonaglio, Zamberlan e 

Campos (2010), que destacam que, a partir de 2003, a taxa de câmbio tem 

registrado valorizações, o que sinaliza um ambiente macroeconômico mais estável 

para a economia brasileira no que tange ao controle das taxas de inflação e ajustes 

de balanço de pagamentos, no entanto, a manutenção da elevada taxa de juros 

implica em atração de fluxos de capitais externos e, por consequência, esses 

pressionam a taxa de câmbio no sentido de valorização, o que novamente reflete-se 

negativamente sobre as exportações. Além disso, o ambiente externo favorável e o 

crescimento sistemático da exportação de commodities também contribuíram para a 

valorização da moeda brasileira. 

Este cenário de apreciação cambial modificou-se um pouco com a crise 

imobiliária americana no início de 2008, mas o governo brasileiro interveio de 

maneira eficiente na economia, e a taxa cambial voltou a patamares anteriores ao 

inicio do ano de 2004. De acordo com o Boletim de Conjuntura Econômica Minas 

Gerais (2011), a questão do câmbio esbarra nos efeitos duplos da desvalorização: 

ao mesmo tempo em que esta promove o aumento das exportações, devido ao 

ganho de competitividade dos produtos brasileiros no exterior, ela promove um 

aumento da carga da dívida. Como maneira de evitar uma supervalorização, o 

Banco Central promove medidas de contenção à entrada de novos capitais, como 

aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) sobre operações de 

estrangeiros na bolsa e de restrição a fluxos de renda negativos e a importações, 

como sobretaxação. 

O mesmo Boletim (2011) salienta ainda que a valorização persistente das 

moedas emergentes com a crise de 2008 vem do aumento da liquidez internacional, 

provocada pelos pacotes de expansão monetária pós-crise, principalmente os norte-

americanos. A abundância de dólares no mercado cambial mundial fez com que o 

valor deste caísse, provocando a alta relativa das outras moedas frente a ele.   Um 

exemplo extremo de controle do câmbio é dado pela China. A desvalorização 

forçada do Yuan chinês visa à manutenção de um saldo comercial favorável, pela 

promoção de competitividade aos já baratos produtos chineses. A flexibilização 
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desse controle é inclusive tema de discussão na pauta de relações internacionais 

Estados Unidos com a China. 

 

4.1.4 Índice de Produção Industrial (PIB) 

 

Para representar a atividade econômica real, utiliza-se o Índice de Produção 

Industrial como proxy. De acordo com a Figura 4, os anos de 1995 e 1996 foram 

marcados por oscilações significativas. Essas variações foram reflexos 

principalmente da crise mexicana, que impactou no fluxo de capitais dos países 

emergentes, assim como o Brasil. Além disso, o Brasil passou a adotar algumas 

medidas restritivas: restrições de crédito, juros altos e aumento dos empréstimos 

compulsórios. Tais medidas foram utilizadas a fim de amenizar os déficits na balança 

comercial e prevenir uma eventual inflação de demanda (RIBEIRO et al., 2010). 

 

 

 

Índice sem ajuste sazonal (Base: Jan. 1995=100). 
Figura 4 - Série da produção industrial geral: jan. 1995 a dez. 2007.  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEADATA (2011).  

 

 



73 

 

 

Além disso, segundo Marques (2006), a queda abrupta da inflação ocasionou 

efeitos expressivos sobre o poder de compra da população. Paralelamente, o 

acréscimo salarial acompanhado do aumento do nível de emprego estimulou o 

consumo. 

O período de 1997 a 2000 foi bastante marcante no governo Fernando 

Henrique Cardoso, pois, neste período, o país passou por crises que impactaram 

diretamente no cenário econômico nacional. A primeira foi a crise asiática, ocorrida 

no ano de 1997. No ano seguinte, a crise da Rússia, seguida pela crise Brasileira, 

em 1999. Segundo Pohlmann e Triches (2008), a taxa de crescimento do PIB se 

manteve praticamente estagnada no biênio 1998 e 1999, com o retorno da elevação 

dos preços. Esses efeitos foram provocados por estas crises internacionais que 

afetaram a economia doméstica. 

De acordo com Ribeiro et al. (2010), o ano de 2001 foi marcado por uma 

desaceleração econômica, devido à crise energética vivenciada pelo país e pela 

insegurança nos mercados externos, provocados pela crise econômica da Argentina 

e pelos atentados terroristas contra os Estados Unidos. 

O ano seguinte foi marcado pela vitória nas eleições presidenciais do país 

pelo candidato da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, que trouxe incerteza quanto à 

sustentação da política econômica que iria implementar. Somada à perspectiva 

desfavorável do cenário internacional e aos desequilíbrios estruturais da economia 

internacional, novamente essas incertezas fizeram com que os resultados em termos 

de taxa de crescimento ficassem abaixo do esperado (IAHN; MISSIO, 2009). 

Em 2003, o governo adotou uma política fiscal e monetária contracionista, 

fazendo com que o índice do PIB voltasse a desacelerar. A insegurança do período 

foi caracterizada pelo aumento do risco-país, pela depreciação da taxa de câmbio, 

pela saída de capitais e pela queda do crédito internacional (RIBEIRO et al., 2010). 

O ano de 2004 foi marcado pela retomada do crescimento do PIB brasileiro. 

Com um ambiente externo favorável e o contínuo aumento do saldo da balança 

comercial, a taxa de câmbio voltou a valorizar-se. Segundo Mikhailova, Marques e 

Collet (2008), o cumprimento das metas de inflação, o desempenho positivo e 

persistente do comércio exterior e a condução da política monetária visando à 

manutenção dos ganhos inerentes à estabilidade de preços criaram um ambiente 

favorável para a recuperação da economia. Destaca-se o crescimento alcançado 

pelo PIB, o maior de 1994; o volume de contratações de mão de obra no mercado 
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formal; a intensa elevação dos gastos de investimento e superávit recorde da 

balança comercial. O crescimento da economia diminuiu ao longo do ano devido ao 

processo natural de acomodação da atividade econômica à medida que são 

alcançados patamares produtivos relativamente altos. A condução da política 

monetária objetivou conciliar o crescimento da economia à manutenção de taxa de 

inflação reduzidas (BACEN, 2004). 

Em 2005, o país apresentou crescimento inferior ao ano de 2004, devido à 

desaceleração dos investimentos, da indústria de transformação e da agropecuária. 

O desempenho da economia esteve condicionado aos efeitos da política monetária 

conduzida para manter a estabilidade e às dúvidas do cenário político, à quebra da 

safra agrícola e à manutenção do cenário externo favorável. Percebeu-se, durante o 

ano de 2005, a diminuição do produto devido aos aumentos da taxa Selic para 

controlar a inflação (BACEN, 2005). 

Segundo Boletim de Conjuntura Econômica do DIEESE (2006), o PIB de 2006 

foi caracterizado pelos reflexos da crise do agronegócio iniciada em 2005, 

determinada pela ausência de investimentos e de incentivos por parte dos governos 

e pela preocupação mundial com a gripe do frango, febre aftosa e questões ligadas 

à transgenia, que comprometeram as exportações brasileiras no setor. 

O mesmo Boletim (2006) salienta que, embora o BACEN venha reduzindo a 

taxa de juros, estas reduções se mostraram ineficazes, pois restringiram a atividade 

e ajudaram a valorizar a moeda nacional, favorecendo as importações e retirando a 

competitividade das exportações. 

Ainda, de acordo com Ribeiro et al. (2010), o ano de 2007 demonstrou o 

crescimento do PIB conquistado pela recuperação do setor do agronegócio,  

atividade que apresentou o maior crescimento do ano com 5,3%, baseado no bom 

desempenho do algodão herbáceo, da lavoura de trigo, milho em grão, cana e soja, 

pela indústria de transformação, construção civil e de serviços (intermediações 

financeiras, seguros, informações e o comércio). 

No ano de 2008, o PIB brasileiro foi afetado negativamente pela crise 

mundial, iniciada nos Estados Unidos. A indústria, a agropecuária e o setor de 

serviços foram os mais afetados neste período (MATTEI; MAGALHÃES, 2010). 

Ainda, segundo Mattei e Magalhães (2010), os efeitos da crise mundial 

penduraram até meados de 2009, pois o governo interveio na política monetária, 

promovendo uma diminuição gradativa na taxa Selic de 13,75% a.a em dezembro de 
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2008 para 8,75% a.a em julho de 2009. Estas medidas adotadas pelo governo 

promoveram a reação econômica, fazendo que o PIB crescesse no decorrer do ano 

de 2009. 

O ano de 2010 foi marcado pela retomada do crescimento do PIB. Esta 

constatação é resultado da expansão generalizada da economia, e os setores que 

mais contribuíram para este crescimento foram a indústria, a agropecuária e o de 

serviços, respectivamente. A expansão da indústria e a formação bruta de capital 

fixo foram as maiores da história, e os gastos das famílias refletiram as medidas 

fiscais e monetárias tomadas pelo governo em 2009 e mantidas no ano de 2010 

para incentivar o consumo e tentar debelar os efeitos da crise global (RIBEIRO et al., 

2010). 

 

4.1.5 Inflação 

 

Quanto à inflação medida pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo 

(IPCA), a Figura 5 indicou que esta teve uma variação anual de 916,46% em 1994. 

Como o Plano Real teve início somente em julho de 94, desta forma o índice para 

este ano ainda apresentou um número elevado. Esta observação é necessária para 

que o mesmo não apresente distorção, permitindo a análise dos anos subsequentes, 

quando a variação anual se manteve em níveis bem inferiores, conforme os dados 

apresentados na Figura 5.  

 

 



76 

 

 

 
Figura 5 - Série índice de preços ao consumidor amplo. 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Ipeadata (2011). 
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Após introduzir o Plano Real, que possuía sua âncora monetária e o sistema 

de câmbio o qual, com estabelecimento de preço máximo para a taxa de câmbio, 

permitia ao mercado o apreciar livremente, verificou-se uma redução da pressão 

sobre os preços, iniciando um período de controle inflacionário. No final do mês de 

dezembro de 1995, o IPCA chegou a 1,56% ou 20,41% no final do mesmo ano.  No 

final do ano de 1996, o IPCA ficou abaixo dos 10% (IAHN; MISSIO, 2009). 

Em 1997, com a crise asiática, e com todo abalo econômico que a mesma 

poderia proporcionar às demais economias, o Banco Central decidiu por elevar a 

taxa de juros. Tal medida obteve o efeito esperado e a economia brasileira voltava, 

em meados de 1998, à situação econômica pré-crise, inclusive houve deflação em 

alguns meses do ano (julho a setembro e o mês de outubro). Todavia, em agosto de 

98, a economia nacional deparou-se novamente com mais uma crise, desta vez era 

a crise russa, e outra vez restou ao BACEN a elevação da taxa de juros e outras 

mudanças na regulação do mercado financeiro. A inflação, em 1998, obteve 

resultado de 1,65%, a menor variação anual para o período. Isto ocorreu 

basicamente pelo expressivo aumento da taxa de juros praticado naquele ano, 

porque a taxa Selic acumulada apresentou a Taxa Selic de 25,58%, e também 

porque a economia ainda vivia sob um regime de câmbio fixo (MIKHAILOVA, 

MARQUES; COLLET, 2008). 

Em 1999 e também em 2000, já sob o novo regime cambial, o BACEN adotou 

uma série de medidas objetivando a adequação do mercado e o retorno do capital 

externo. Aos poucos, o investidor estrangeiro foi retomando a confiança na 

economia brasileira, e o ingresso de capital externo retornou. Com o real 

desvalorizado em relação ao dólar, em função dos custos da economia brasileira 

serem permeados por essa moeda, a inflação para o ano de 1999 e para o ano de 

2000 apresentou uma relativa alta comparada aos anos anteriores, o IPCA ficou em 

8,60% e 5,83%, respectivamente (POHLMANN; TRICHES, 2008). 

De acordo com Bresser-Pereira (2005), este movimento de saídas de 

recursos externos da economia brasileira mediante as expectativas dos agentes 

econômicos estrangeiros não somente realiza perdas nas reservas internacionais, 

mas reflete também numa forte depreciação da taxa de câmbio nominal que, 

repassada aos preços domésticos, coloca em risco a estabilidade do nível de 

preços, aliado à promessa de o novo governo dar continuação às políticas 

macroeconômicas citadas anteriormente. Foi o que aconteceu em 2002, quando o 



78 

 

 

IPCA chegou ao valor máximo de 3,02%, no mês de novembro, e 11,90% no final do 

mesmo ano. Deste modo, coube ao Banco Central elevar a taxa de juros para 

reverter o fluxo de saída de capitais e manter a inflação a níveis desejáveis, evitando 

o aumento via depreciação cambial. No entanto, a elevação da taxa de juros 

repercutiu negativamente sobre o crescimento econômico, aumentando os custos de 

investimento produtivo, bem como agindo sobre os gastos do Governo com a dívida 

pública. 

Posteriormente, entre 2004 a 2007, a economia brasileira já apresentava um 

cenário diferente do início da década, uma vez que agora mantinha um desempenho 

positivo crescente. Este período de retomada do crescimento permitiu que o IPCA 

apresentasse níveis inferiores aos do início de 2004. O Governo, que já vinha 

controlando o nível de preços desde 2003, conseguiu mais três consecutivas quedas 

na taxa de inflação, o IPCA em 2004 ficou em 7,35%, em 2005, a variação foi de 

5,55% e, em 2006, o índice ao consumidor amplo atingiu a menor baixa desde 1998, 

ficando em 3,10%. Este nível de inflação relativamente baixo para o comum da 

economia brasileira se deu pela influência do dólar, uma vez que os custos da 

economia nacional possuem forte relação com a moeda e também por parte do setor 

primário, que obteve uma boa safra agrícola, sem interferências negativas do clima, 

ocasionando uma boa oferta de alimentos (SCHERER; KOWALESKI; REZENDE 

JÚNIOR, 2010). 

No ano subsequente, a economia brasileira verificou uma forte entrada de 

capitais externos. No final de 2007, o saldo da conta Investimento Estrangeiro 

Direto, somado ao saldo da conta Investimento Estrangeiro em Carteira, 

apresentava o montante de 82,7 bilhões de dólares. Entretanto, todo este nível de 

liquidez na economia interna ocasionou um aumento da inflação, o que já era 

esperado, devido ao rápido e volumoso ingresso de capital num único ano, e, desta 

forma, o IPCA terminou 2007 a 4,46% (MATTEI; MAGALHÃES, 2010). 

Já em 2008, quando o Brasil sentiu de forma mais expressiva os efeitos da 

crise financeira internacional, verificou-se que a economia brasileira sofreu uma forte 

saída de capital externo. O Brasil, objetivando minimizar os efeitos da crise, adotou 

uma série de medidas, tais como implementação da Política de Desenvolvimento 

Produtivo (PDP)6, sendo esta um conjunto de medidas que visaram ao 

                                              
6
 Maiores detalhes desta política, ver Nota Técnica do DIEESE de maio de 2008. 
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fortalecimento da economia do país, tendo como base o setor secundário, ou seja, a 

indústria; uma política fiscal expansionista, reduzindo a alíquota de alguns impostos, 

incentivando o consumo pela população e aumento do nível de crédito ao 

consumidor final. Todas essas medidas foram praticadas com objetivo de evitar que 

a economia brasileira sofresse o menor impacto possível da crise econômica 

(BACEN, 2008). 

Além disso, o modelo econômico das metas de inflação, o regime cambial 

flutuante e até mesmo a lei de responsabilidade fiscal fizeram com que a economia 

brasileira suportasse de maneira mais resistente os efeitos da crise internacional 

(SCHERER; KOWALESKI; REZENDE JÚNIOR, 2010). 

Após encerrar o ano de 2009 com uma inflação de 4,23%, resultante de uma 

desaceleração da economia desencadeada pela crise financeira americana, o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou, em 2010, alta de 5,76%, 

ficando acima do centro da meta de inflação, mas ainda dentro do limite superior de 

tolerância. 

Esta aceleração do IPCA deveu-se, segundo o Relatório da Inflação (BACEN, 

2010), à forte escalada dos preços dos alimentos que, sozinhos, responderam por 

quase 40% da variação total do índice. No entanto, houve outros fatores como a 

combinação de pressões de origem interna e externa. Internamente, além da 

contribuição sazonal excepcionalmente desfavorável dos preços agrícolas, expressa 

em elevações importantes nos preços da alimentação, ocorreram pressões 

relevantes no segmento de serviços, reflexo do descompasso entre as taxas de 

crescimento da oferta e da demanda por bens e serviços. 

 

4.1.6 Risco-país 

 

A evolução do risco-país, como pode ser visto na Figura 6, de 1995 até o final 

de 1997, foi marcada por quedas significativas. Os efeitos da crise mexicana, 

ocorrida no segundo semestre de 1994, para o Brasil traduziram-se, sobretudo, na 

queda de entrada de recursos externos. Devido à fuga contínua desses recursos, o 

BACEN estabeleceu, em 1995, o sistema de bandas cambiais, alterando a forma de 

condução das políticas cambiais e adotou medidas como elevação das taxas de 

juros internas e redução da alíquota do IOF sobre o ingresso de recursos externos, 

com o intuito de estancar a saída de capitais (GABRIEL; OREIRO, 2008). 
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Média por dias uteis mês em pontos 
Figura 6 - Série Risco País: jan. 1995 a dez. 2010. 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da J.P MORGAN CHASE, 2011. 

 

 

O ingresso de recursos externos só começou a se normalizar a partir do 

segundo semestre de 1995, principalmente na forma de investimentos em portfólio, 

voltando a contribuir para o aumento de reservas estrangeiras e reduzindo a 

fragilidade externa brasileira. Contudo, em julho de 1997, com a crise asiática, houve 

forte queda nas bolsas de valores e na cotação dos títulos da dívida externa, bem 

como fuga de capitais externos (SIMONETTO; TRICHES, 2006). 

Uma sequência de eventos externos e internos, nos anos 2001 e 2002, como 

a quedadas ações de alta tecnologia nos mercados internacionais, a crise 

econômica argentina e os ataques terroristas de 11 de setembro, nos Estados 

Unidos, também geraram um cenário externo negativo. Internamente, houve a crise 

energética no Brasil e as pesquisas eleitorais, que indicavam uma provável vitória da 

oposição nas eleições de outubro de 2002. Mesmo com a adoção do câmbio 

flutuante, em 1999, o Brasil não conseguiu conter a saída de capital de curto prazo, 

sobretudo devido a incertezas do mercado acerca da capacidade das autoridades 

brasileiras de firmar com o compromisso de manter uma política cambial flutuante, 

assim como a estabilidade da moeda, culminado com investimentos estrangeiros de 

curto prazo negativos no ano de 2002 (GABRIEL; OREIRO, 2008). 
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O EMBI+ começou a cair consideravelmente no início de 2003 com as ações 

do novo governo de dar continuação às políticas macroeconômicas como metas de 

inflação, câmbio flutuante, independência do Banco Central, entre outras. O risco- 

país atingiu o nível mais baixo em junho de 2007 (146 pontos), uma vez que os 

investidores passaram a demonstrar confiança nos fundamentos da economia 

brasileira e já questionado, no mercado financeiro, que o país apresentava 

condições necessárias para obter o grau de investimento perante as agências 

avaliadoras de risco (OLIVEIRA; CASSUCE; GALANTE, 2009). 

No mês de abril de 2008, a agência de classificação Standard & Poor’s, 

anunciou a elevação do risco de crédito (rating soberano) do Brasil para investment 

grade. Em outras palavras, isto significava que o país apresentava poucas chances 

de não honrar as suas dívidas (SIMONETTO; TRICHES, 2006). 

A partir do último quadrimestre de 2008, o Brasil começou a sentir mais 

fortemente o impacto da crise econômica mundial, tanto que o índice EMBI+ chegou 

ao patamar próximo aos 500 pontos no final deste ano. Neste sentido, o governo 

brasileiro implementou várias medidas para diminuir seus efeitos no país. Essas 

ações abrangeram as áreas fiscal, monetária, creditícia e cambial (IAHN; MISSIO, 

2009). 

Nas áreas fiscal, monetária e creditícia, o governo adotou tanto medidas 

gerais quanto ações específicas voltadas aos setores mais afetados pela crise. Na 

área cambial, com vistas a reduzir a volatilidade do preço do dólar e atenuar os 

impactos da crise sobre o câmbio, o governo, no segundo semestre de 2008, atuou 

por meio de diversos instrumentos, tais como leilão de dólares, redução integral da 

alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em operações de câmbio e 

operações com o Federal Reserve (FED), que disponibilizou para o Brasil conta em 

dólares para garantir um nível mínimo de liquidez no mercado de câmbio (MATTEI; 

MAGALHÃES, 2010). 

Até outubro de 2008 havia uma tendência de redução do capital estrangeiro 

no Brasil, uma vez que os investidores internacionais retiraram dinheiro do país para 

diminuir o prejuízo no mercado externo. Entretanto, pode-se constatar que o Brasil 

se recuperou de maneira relativamente rápida, pois, no final de novembro de 2008, 

os capitais estrangeiros começaram a retornar. Isso aconteceu devido ao aumento 

da confiança dos investidores na economia brasileira, que, no momento da crise, 

apresentava inflação controlada, dívida externa líquida negativa, relação dívida 
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pública e Produto Interno Bruto (PIB) estável e altas taxas de crescimento 

econômico (IAHN; MISSIO, 2009). 

Com o retorno dos capitais externos ao país, o governo instituiu, em outubro 

de 2009, uma alíquota de 2% para o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) 

incidente na entrada de capitais externos destinados à aplicação em ativos de renda 

fixa e variável no Brasil. O objetivo foi o de reduzir a excessiva valorização do real 

frente ao dólar. Estas medidas ocasionaram uma queda significativa do risco-país 

nos dois anos seguintes. Em 2008, o EMBI+ fechou em 308 pontos e, no ano de 

2010, em 201 pontos em média (MATTEI; MAGALHÃES, 2010). 

 

4.2 Análise da estacionariedade das variáveis  

 

Após a análise do comportamento de cada variável realizou-se  a verificação 

formal das propriedades de integração das séries, aplicando-se, primeiramente, os 

testes de raiz unitária convencionais como Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e 

Phillips-Perron (PP), cujos resultados são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultados dos testes ADF e PP em nível e em primeira diferença para as séries mensais 
logaritmizadas do Ibovespa, da taxa Selic, da taxa de câmbio, do PIB, do IPCA e do risco-país, 
janeiro de 1995 a dezembro de 2010 
 

Variáveis 
Nível  1ª Diferença 

ADF
a
 Lags

b
 PP

c
 τ crit

d
  ADF Lags PP τ crit 

          

Log (IBOV) -2,659** 0 -2,824** -2,876  -13,978** 0 -13,974** -2,876 

Log (IPCA) -5,856* 0 -5,920* -2,876  -13,203* 1 -23,496* -2,876 

Log (CAMBIO) -2,049* 0 -2,051* -2,876  -13,358* 0 -13,358* -2,876 

Log (SELIC) -2,071** 1 -3,926** -2,876  -18,169** 0 -18,183** -2,876 

Log (EMBI) -1,514* 1 -1,332* -2,876  -11,406* 0 -11,406* -2,876 

Log (IPI) -0,797* 3 -0,592* -2,876  -13,052* 0 -13,051* -2,876 

          

Fonte: Resultados obtidos com o software  Eviews 6 
Nota: a: Teste Dickey-Fuller aumentado; b: Valor ótimo de defasagens selecionadas de acordo com o 
critério de Schwarz; c: Teste Philips-Peron; d: Valores críticos com 5% de significância; * modelo 

apenas com constante; ** modelo com constante e tendência. 
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Os resultados dos testes convergem, indicando que, com exceção da taxa de 

inflação (IPCA) (estacionária em nível), as demais variáveis não são estacionárias 

em nível, sendo integradas de ordem igual a zero, I(0). Por outro lado, em primeira 

diferença, indicou que não há raiz unitária, mostrando que as séries são integradas 

de ordem 1, I(1). Com base nestes resultados, foram estimados os testes de 

cointegração7. 

 

4.3 Testes de cointegração 

 

Uma vez que o procedimento de Johansen é baseado em um modelo VAR, é 

necessário determinar o número de defasagens desse modelo e verificar a presença 

ou não de termos determinísticos a serem incluídos, sendo que os mesmos podem 

ser uma constante, uma tendência ou ainda uma variável Dummy. 

Com a finalidade de determinar o número de defasagens (p) do modelo VAR, 

foram adotados três critérios: o primeiro, a decisão pelo número de defasagens (p) 

que minimizou os Critérios de Informação de Akaike (AIC), Schwarz (SC) e de 

Hannan-Quinn (HQ). Os resultados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Definição do número de defasagens do modelo VAR, para as variáveis macroeconômicas 
e o índice Ibovespa, janeiro de 1995 a dezembro 2010 

 

Defasagem LR FPE AIC SC HQ 

      

0 - 8,25e-10 -3,888 -3,469 -3,718 

1 1648,394 9,38e-14 -12,971 -11,922* -12,546 

2 136,253 6,18e-14 -13,390 -11,713 -12,711* 

3 67,164 6,06e-14* -13,414* -11,107 -12,479 

4 43,342 6,84e-14 -13,300 -10,365 -12,111 

5 66,668* 6,56e-14 -13,353 -9,789 -11,909 

      

Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6 
Nota: * Indica a ordem da defasagem selecionada pelo critério; LR - Estatística de teste LR 
sequencial modificado; FPE - Erro de previsão final; AIC - Critério de informação de Akaike; SC - 
Critério de informação de Schwarz; HQ: Critério de informação de Hannan-Quinn. 

 

                                              
7
 Segundo Bueno (2008, p. 208), em um modelo em que o número de variáveis endógenas é maior 
que 2, nem todas as variáveis precisam ter a mesma ordem de integração para existir cointegração. 
A conclusão é a necessidade de se ter pelo menos duas variáveis integradas de mesma ordem na 
ordem máxima de integração entre todas as variáveis para existir cointegração. 
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O critério do Erro de Previsão Final (FPE) e de Akaike (AIC) indicaram que o 

modelo deve possuir três defasagens. Em contrapartida, o critério de Schwarz (SC) 

recomenda que o modelo deva possuir apenas uma defasagem e, por fim, o critério 

de informação de Hannan-Quin (HQ) indicou que o número mais adequado seriam 

duas.  

Como os critérios indicaram número de defasagens diferentes, a escolha foi 

realizada com base no mesmo número de defasagens indicada pela maioria dos 

critérios. Nesse caso, como dois critérios (FPE e AIC) indicaram três defasagens, 

esse valor foi considerado nas demais etapas dos testes de cointegração.   

Uma vez determinado o número de defasagens do modelo VAR, realizou-se o 

teste proposto por Johansen (1988), para verificar a existência de relação de longo 

prazo entre as variáveis. Para isso, foram aplicados os dois testes desenvolvidos por 

Johansen e Juselius (1990), capazes de determinar o número de vetores de 

cointegração, o teste do traço, usualmente indicado por trace
 
e o teste do máximo 

autovalor (eigenvalue), indicado por max . As Tabelas 3 e 4 apresentam os 

resultados dos testes do traço e do máximo autovalor, respectivamente. 

Os resultados obtidos para o teste do traço, Tabela 3, mostram que a 

hipótese nula de que o posto da matriz de cointegração é nulo (r =0) é rejeitada, a 

5% de significância. Desse modo, há pelo menos dois vetores de cointegração que 

estabelecem as relações de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. 

 

Tabela 3 - Teste do traço para cointegração das séries para as variáveis macroeconômicas e o índice 
Ibovespa, janeiro de 1995 a dezembro 2010 

 

Hipótese nula Hipótese alternativa Estatística do teste Valor critico (5%) 

    

r=0 r>0 169,287 117,708 

r≤1 r>1 96,049 88,803 

r≤2 r>2 58,262 63,876 

r≤3 r>3 33,471 42,915 

    

Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6.0 
Nota: O teste do traço indica que há duas equações de cointegração. 

 

A análise da Tabela 4 indica que a hipótese nula de que há no máximo um 

vetor de cointegração (r=1) não pode ser rejeitada ao nível de 5%.  
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Assim sendo, o teste do máximo autovalor indica que, a este nível de 

significância, existe um vetor de cointegração. 

 

Tabela 4 - Teste do Máximo Autovalor para cointegração das séries para as variáveis 
macroeconômicas e o índice Ibovespa, janeiro de 1995 a dezembro 2010 

 

Hipótese nula Hipótese alternativa Estatística do teste Valor crítico (5%) 

    
r=0 r=1 73,237 44,497 
r=1 r=2 37,787 38,331 
r=2 r=3 24,790 32,118 
r=3 r=4 16,140 25,823 

    

Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6. 

Nota: o teste do Máximo Autovalor indica que há uma equação de cointegração. 

 

Os dois testes indicaram a rejeição da hipótese nula de que não existe 

nenhum vetor de cointegração, podendo-se afirmar que as variáveis são 

cointegradas, ou seja, há pelo menos uma relação de equilíbrio de longo prazo entre 

elas. Para fins deste trabalho, optou-se pelo número de equações de cointegração 

definidas pelo Teste do Traço, que indicou dois vetores de cointegração 

estatisticamente significativos ao nível de 5%.8 

 

 

Tabela 5 - Vetor de cointegração normalizado para a variável logibov 

 

LogIbov Const. logIpi logIpca Logselic Logcambio Tend. 

       
1 10,344 -4,496* 0,676* -0,101 0,743* -0,0003 
  (-7,436) (7,434) (-0,944) (6,855) (-0,196) 
       

Fonte: Resultados do software Eviews 6.0. 
* Estatisticamente significativo ao nível de 5%.Nota: A estatística entre parêntese refere-se ao desvio 
padrão do parâmetro estimado. Const.: constante; Tend.: tendência. 

 

A Tabela 5 apresenta o primeiro vetor de cointegração, normalizado para a 

variável logaritmo do Ibovespa, que é a variável de interesse neste trabalho. É 

importante salientar que a ordenação das variáveis foi realizada com base no teste 

de exogeneidade em bloco de Granger (Block Causality Tests). Nesse caso, as 

                                              
8
 O teste do Máximo autovalor, por sua vez, apresentou um vetor de cointegração estatisticamente 
significativo, mas o resultado do modelo de correção de erros (MCE) não foi significativo ao nível de 
5%.  
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variáveis são ordenadas com base no valor da estatística Qui-Quadrado, com as 

variáveis mais exógenas (menores valores da estatística) sendo colocadas antes 

das variáveis mais endógenas. A ordem das variáveis ficou assim definida: Ibovespa 

(LogIbov), Risco-País (LogEmbi), Índice de Produção Industrial (LogIpi), 

Inflação(LogIpca), Taxa de Juros(LogSelic) e Taxa de câmbio (LogCambio). 

Tomando-se por base o vetor de cointegração estimado, pode-se escrever a 

relação de equilíbrio de longo prazo do Ibovespa em relação a seus determinantes e 

interpretar cada um dos parâmetros Xi como sendo a elasticidade do Ibovespa às 

variáveis macroeconômicas. A equação reparametrizada é definida como: 

 

tcambio

selicipcaipiibov

t

tttt

003,0)log(*7435,0

)log(101,0)log(*676,0)log(*496,4344,10)log(





            (17)

 

 

Com base nesses resultados, pode-se afirmar que a maioria dos sinais dos 

parâmetros da equação (17) estão de acordo com o sugerido pela teoria 

econômica9. 

O Índice de Produção Industrial (logipi), utilizado como proxy do PIB, 

apresentou valor positivo e estatisticamente significativo ao nível de 5%. Este 

resultado corrobora o resultado encontrado por Pohlmann e Triches (2008), que 

afirmam que a produção industrial é pró-cíclica, ou seja, durante os períodos de 

crescimento econômico, há o aumento da produção industrial e, em períodos de 

recessão, queda. A capacidade produtiva da economia depende da acumulação de 

ativos reais, que contribui para que as firmas gerem fluxos de caixa. Além disso, 

complementam ainda que um aumento na produção industrial faz com que os 

investidores em ações tenham como expectativas melhores resultados financeiros, 

pagamento de maiores dividendos e ganhos de capital, provenientes da valorização 

das ações no mercado.  

                                              
9
A variável log (embi) não entra como variável dependente na equação de cointegração por causa da 
restrição imposta pelo modelo de cointegração. Uma implicação deste exemplo, segundo Davidson 
(1998), é que, se houverem duas relações de cointegração entre quatro variáveis, então as 
variáveis serão cointegradas três a três: qualquer variável será cointegrada com quaisquer duas das 
outras três, podendo eventualmente existir um coeficiente nulo no vetor de cointegração 
correspondente. Se houver três relações de cointegração entre quatro variáveis, então as variáveis 
serão cointegradas duas a duas: qualquer variável será cointegrada com qualquer uma das outras 
três. Do mesmo modo, se houver duas relações de cointegração entre três variáveis, então as 
variáveis serão cointegradas duas a duas: qualquer variável será cointegrada com qualquer uma 
das outras duas. 
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Portanto, o crescimento na produção industrial é um fator significativo para a 

expansão do mercado de ações, aqui representado pelo Ibovespa. 

A inflação (logIPCA), por sua vez, apresentou uma relação negativa e 

significativa ao nível de 5%. Este resultado está de acordo com Sanvicente et al. 

(2000), que realizaram um estudo envolvendo o mercado brasileiro utilizando as 

seguintes variáveis: preço das ações, inflação e  Índice de Produção Industrial como 

proxy da atividade econômica (PIB). O objetivo do artigo foi de investigar o então 

consolidado resultado entre a relação negativa entre o mercado acionário e inflação 

em um mercado emergente. A análise realizada pelos autores ocorreu através de 

dados mensais durante janeiro de 1986 a julho de 1997, por meio do método de 

cointegração de longo prazo de Johansen. Eles analisaram um período de 

hiperinflação, além de uma mudança drástica na moeda nacional (Plano Real em 

1994). O trabalho também testa a hipótese de Fama (1981), que argumenta que a 

relação negativa entre inflação e mercado acionário é fruto de um canal de 

transmissão envolvendo a atividade real da economia, ou seja, a inflação seria 

negativamente correlacionada com as ações. Os resultados encontrados 

evidenciaram uma relação de longo prazo entre as variáveis do estudo. Os autores 

também confirmaram a hipótese de Fama (1981). 

De acordo Merikas (2002), a evidência da hipótese proxy decorre do fato de 

que uma forte atividade econômica causa inflação e induz os policymakers a 

implementar políticas macroeconômicas contracíclicas. A resposta negativa dos 

preços das ações ao melhor desenvolvimento presente da economia é justificada se 

os efeitos esperados de uma política contracionista forem superiores ao ganho 

esperado decorrente do aumento da produção. Isso acontece porque a melhoria da 

produção para o período vigente já foi prevista e, por conseguinte, incorporada aos 

preços dos ativos em períodos anteriores, de forma que o impacto refletido pelos 

preços das ações no período atual é decorrente da reação contracionista dos 

policymakers à elevação da taxa de inflação.  

A taxa Selic (logselic) apresentou parâmetro não significativo ao nível de 5%. 

Uma possível explicação para este resultado, de acordo com Nunes, Costa Jr e 

Meurer (2005), é que o Banco Central não considera as informações contidas nas 

variações do Ibovespa em suas decisões sobre o direcionamento da taxa de juros.  

Finalmente, a taxa de câmbio (logcambio) apresentou um parâmetro negativo 

e estatisticamente significativo ao nível de 5%. Mas esperava-se uma relação direta 
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com o Ibovespa, pois, de acordo com Maysami, Howe e Hamzag (2004), há uma 

associação positiva entre a desvalorização cambial e o aumento do índice Ibovespa. 

Uma depreciação cambial aumenta as exportações, isto se a demanda por 

exportações for suficientemente elástica, e, consequentemente, aumenta o fluxo de 

caixa das empresas. Assumindo-se que a maioria das empresas que compõem o 

índice representativo do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa, são produtoras de 

commodities e a desvalorização cambial melhora a competitividade dessas 

empresas no mercado internacional, isso impacta positivamente o preço de seus 

ativos.   

 

4.4 Análise do modelo VEC 

 

 Os procedimentos realizados até o presente momento foram úteis para 

determinar a relação de equilíbrio de longo prazo entre as variáveis. Entretanto, 

Engle e Granger (1987) demonstraram que, mesmo havendo relação de equilíbrio 

de longo prazo entre variáveis não estacionárias, é possível que ocorra algum 

desequilíbrio no curto prazo. Nesse caso, a dinâmica de curto prazo é influenciada 

pela magnitude do desvio em relação ao equilíbrio de longo prazo, e deve haver 

algum mecanismo que conduza as variáveis para o equilíbrio. Esse mecanismo é 

conhecido como Mecanismo de Correção de Erros (VEC) e, pelo termo de erro (erro 

de equilíbrio), liga o comportamento de curto prazo das variáveis ao seu 

comportamento de longo prazo. Além disso, por meio do MCE, é possível determinar 

a velocidade com que os desequilíbrios são eliminados (NUNES; COSTA JUNIOR; 

MEURER, 2005). 

Assim sendo, foi estimado o VEC, valendo-se do modelo VAR auxiliar 

utilizado para o teste de cointegração. A relação de longo prazo entre as variáveis, 

dada pelo vetor de cointegração e apresentada em (4), foi utilizada como variável 

explicativa do termo de correção de erros.  

A Tabela 6 apresenta a proporção do desequilíbrio de curto prazo do Índice 

Ibovespa que é corrigida no período seguinte para o primeiro e o segundo vetor de 

cointegração.  
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Tabela 6 - Coeficientes do VEC
10

 para o índice Ibovespa em relação às outras variáveis 
macroeconômicas 
 

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística t 

    
ECT1 -0,078 0,037 -2,075* 
ECT2 -0,060 0,023 -2,603* 

LOGIBOV (-1) -0,074 0,097 -0,764 
LOGIBOV (-2) -0,066 0,103 -0,644 
LOGEMBI (-1) 0,015 0,076 0,208 
LOGEMBI (-2) 0,005 0,070 0,083 
LOGIPI (-1) 0,164 0,295 0,557 
LOGIPI (-2) 0,173 0,273 0,634 
LOGIPCA (-1) 0,070 0,035 2,012* 

LOGIPCA (-2) 0,051 0,033 1,526 
LOGSELIC (-1) 0,015 0,064 0,242 
LOGSELIC (-2) -0,060 0,064 -0,947 
LOGCAMBIO (-1) 0,007 0,140 0,052 
LOGCAMBIO (-2) 0,027 0,137 0,199 
Dummy (CÂMBIO) 0,112 0,045 2,468* 

Dummy (ELEIÇÃO) -0,054 0,036 -1,483 
Dummy (CRISE08) -0,022 0,040 -0,551 
C -0,064 0,035 -1,792 
    

Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6. 
**, * Estatisticamente significante ao nível de 5%. 

 

 

Os valores demonstram qual proporção do desequilíbrio de curto prazo do 

índice Ibovespa é corrigida no período seguinte para o primeiro e o segundo vetor de 

cointegração.  Por meio da estimação do grau de ajuste dos termos de correção de 

erros (ECT), que mede a velocidade de convergência do desequilíbrio de curto prazo 

em relação ao equilíbrio, verificou-se que esses termos foram iguais a -0,078 e -

0,060, respectivamente, sendo ambos negativos e significativos ao nível de 5%. 

Em outras palavras, o valor de 0,078 estabelece que aproximadamente 7,8% 

da discrepância entre o valor efetivo e o valor de longo prazo ou de equilíbrio são 

corrigidas a cada mês para o primeiro vetor e 6,0% para o segundo vetor entre as 

variáveis macroeconômicas e o Ibovespa. Este resultado indica que o primeiro vetor 

tende a corrigir mais rapidamente os desvios de curto prazo em relação ao equilíbrio 

de longo prazo. 

A taxa de inflação, defasada em primeira diferença, foi a única que 

apresentou impacto positivo no Ibovespa, ao nível de significância de 5%.  

                                              
10

 As demais equações de correção de erro encontra-se no Apêndice D. 
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Isto significa que uma variação de 1% na variação do IPCA no mês anterior 

causará um aumento de 0,7% no índice Ibovespa. Este resultado indica, de acordo 

com Pohlmann e Triches (2008) que uma taxa de inflação elevada impacta 

positivamente a atividade real da economia e tem, como consequência, um aumento 

do Ibovespa. Assim, um aumento nos preços, proveniente da expansão de demanda 

ou incremento da oferta monetária, faz com que haja uma interação positiva entre 

inflação e produção industrial. Este argumento é coerente com a curva de Phillips de 

o que crescimento da atividade econômica causa inflação. 

As demais variáveis, defasadas e em primeira diferença, Ibovespa, risco-país, 

PIB, taxa de juros e câmbio não foram estatisticamente significativas, no curto prazo, 

ao nível de 5%. 

A literatura financeira dá destaque à influência dos períodos de crises 

financeiras e quebras estruturais sobre os mercados financeiros (SCHWERT, 1989), 

por isso, os efeitos das crises econômicas e possíveis quebras estruturais sobre o 

índice Ibovespa foram testadas por meio da inclusão de variáveis dummy no modelo 

VEC.  

Na Figura 7, apresenta-se a evolução do IBOVESPA (em escala logarítmica), 

destacando os vales atingidos por esse índice. Esses vales estão associados aos 

fenômenos econômicos (destacados em círculo) que poderiam ter influenciado o 

comportamento do IBOVESPA.   

 Foram utilizadas as seguintes variáveis dummies na estimação dos resultados 

deste trabalho: (a) mudança do regime cambial (janeiro de 1999 em diante); (b) 

eleição do presidente Lula (abril de 2002 a novembro de 2002), pois as medidas que 

o Partido dos Trabalhadores iria implementar no novo governo geravam dúvidas 

sobre a extensão da política macroeconômica e a aprovação da permanência do 

Plano Real; e a (c) crise mundial de 2008 (outubro de 2002 a abril de 2009), uma 

vez que, neste período, havia um cenário de grande insegurança, no qual projeções 

pessimistas em relação ao futuro da economia mundial se revigoravam a cada 

notícia ou dado divulgado do mercado.  
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Figura 7 - Evolução do índice IBOVESPA e identificação dos principais acontecimentos econômicos, 
janeiro de 1995 a dezembro de 2010. 

 

A variável Dummy mostrou-se significativa estatisticamente apenas para o 

câmbio, e o seu sinal positivo indica que, durante o período de mudança do regime 

cambial (janeiro de 1999 em diante), o padrão foi alterado para níveis superiores aos 

observados antes da mudança para o regime de câmbio flutuante. Um aumento de 

1% no período em que houve a mudança cambial ocasionou um aumento de 11,2% 

no Ibovespa. Esperava-se o sinal contrário, pois, de acordo com Pohlmann e Triches 

(2008), houve uma queda no mercado de ações com a mudança de regime cambial, 

quando a taxa de câmbio se tornou flexível, os investidores estrangeiros viram com 

desconfiança a economia brasileira e houve uma fuga maciça de capital externo 

neste período. Em outras palavras, isto aconteceu devido às incertezas do mercado 

acerca da capacidade das autoridades brasileiras de firmar o compromisso de 

manter uma politica cambial flutuante. 

 

4.5 Causalidade de Granger com modelo de correção de erros (VEC)   

 

A existência de relação de cointegração entre IBOVESPA e as variáveis 

macroeconômicas selecionadas sugere que deve haver ao menos uma direção de 

causalidade de Granger entre essas variáveis. Para determinar a direção da 

causalidade, estimou-se o VECM que, além de indicar a direção, possibilita distinguir 

entre causalidade de curto prazo e de longo prazo.  
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Os resultados do teste de causalidade no modelo de correção de erro vetorial 

são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Teste de causalidade baseado no VEC 

 

Variável 
dependente  

Variável independente  

Curto prazo
a
  Longo prazo

b
 

IBOVESPA EMBI IPI IPCA SELIC CAMBIO TOTAL  ECT1 ECT2 

           
IBOVESPA ----- 0,978 0,776 0,076 0,545 0,980 0,525  -2,075** -2,603** 
EMBI 0,000 ----- 0,816 0,317 0,536 0,203 0,000  -0,268 0,854 
IPI 0,035 0,543 ----- 0,166 0,003 0,708 0,001  4,107** -1,198 
IPCA 0,007 0,162 0,002 ----- 0,169 0,015 0,000  -3,661 3,878 
SELIC 0,007 0,865 0,000 0,193 ----- 0,081 0,000  1,539 4,179 
CAMBIO       0,538 0,017 0,070 0,123 0,017 ----- 0,000  -5,858 -0,909 
           

Fonte: Resultado da Pesquisa. 
Nota: 

a,b  
corresponde ao p-valor do teste Wald Block Exogeneity e a estatística t do termo de correção 

de erro, respectivamente. ** significativo a 1%, * significativo a 5%, *** significativo a 10%, 
NS

 não 

significativo. 
 

 

Pelos resultados da Tabela 7, observa-se que, no curto prazo, houve apenas 

um tipo de causalidade de forma bidirecional entre o IPCA e o Ibovespa. Este 

resultado está de acordo com Santos (2009), que encontrou causalidade bidirecional 

entre a inflação e o Ibovespa; entre o PIB e o Ibovespa; e também relação entre a 

taxa de câmbio e o Ibovespa através de dados mensais, durante o período 

compreendido de janeiro de 1995 a dezembro de 2007. Em outras palavras, 

qualquer choque na inflação afeta, no curto prazo, o Ibovespa e vice-versa. 

Castro (2009) menciona que o mercado de ações no Brasil sempre sofreu 

com as altas taxas inflacionárias, pois os juros maiores adiam o consumo ao limitar 

demanda e podem ajudar no controle da inflação, influenciando negativamente o 

mercado de ações. Com a manutenção de baixas taxas inflacionárias, juntamente 

com o programa de privatizações, auxiliado pelo contínuo ingresso de capital 

estrangeiro, o mercado de valores mobiliários experimentou uma evolução 

expressiva desde julho de 1994 quando da introdução do real. Esse processo, 

segundo o mesmo autor (2009), acentuou-se ainda mais com o declínio da taxa de 

juros doméstica a partir do segundo semestre de 1995. Desta forma, torna-se cada 

vez mais relevante para gestores de carteiras, definidores de políticas 

macroeconômicas e investidores de uma forma geral, entender a relação entre o 
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mercado acionário brasileiro (Ibovespa) e a inflação do país neste novo cenário 

econômico nacional. 

As demais variáveis (Risco-país, PIB, Selic e taxa de câmbio) não precedem 

temporalmente, no sentido de Granger, o Ibovespa, pois não rejeitaram a hipótese 

nula de ausência de causalidade. Este resultado mostra que qualquer choque em 

uma destas variáveis não afeta, no curto prazo, a outra, neste caso, o Ibovespa. 

Os resultados apresentados pela mesma tabela indicaram uma relação de 

causalidade unidirecional entre o Ibovespa com as seguintes variáveis: risco-país, 

índice de produção industrial e taxa de juros. A única variável que não apresentou 

causalidade estatisticamente significativa a 5% foi a taxa de câmbio. 

No que concerne à relação causal de longo prazo entre as variáveis, verificou-

se, por meio dos coeficientes ECTs (definido de acordo com o teste do traço de 

Johansen apresentado anteriormente), que os mesmos foram significativos a 1%. 

Isto quer dizer que há causalidade de longo prazo entre os termos de correção de 

erro com o Ibovespa. Esses resultados sugerem que, no curto prazo, as variáveis 

macroeconômicas se ajustam para atingir sua trajetória de equilíbrio de longo prazo.  

 

4.6 Análise da função impulso-resposta  
 
 

Em virtude da dificuldade de interpretar os coeficientes estimados para o 

modelo VAR, é comum sumariar os resultados por meio da função de impulso-

resposta e da decomposição da variância. Devido à frequência mensal dos dados, é 

utilizado para as análises um período de 12 meses após a ocorrência dos choques. 

As funções impulso-resposta para uma alteração de um desvio padrão estão 

representadas nas Figuras, a seguir. Segundo Enders (1995), as funções impulso-

resposta mostram os efeitos de longo prazo das séries temporais quando há um 

determinado choque exógeno em alguma das variáveis do modelo. 

Em relação à análise de impulso resposta, para o VEC (3), pode-se observar 

as trajetórias do Ibovespa, não em termos de resposta a choques em desvio padrão, 

mas em termos de elasticidade em cada uma das variáveis macroeconômicas 

estudadas. Essas estimativas são apresentadas como elasticidades relativas a 

choques iniciais inesperados para todas as variáveis dadas sobre o Ibovespa 

durante 10 meses após o referido choque. 
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4.6.1 Inovação da taxa de câmbio sobre o Ibovespa e vice-versa  

 

A resposta de um choque inesperado no mercado de ações brasileiro causa 

uma queda de aproximadamente 0,37 pontos percentuais na taxa de câmbio após 

cinco meses (Figura 8), mantendo-se assim até o final do período (10 meses). O 

impacto negativo das variações na taxa de câmbio é mais rapidamente absorvido 

pelo Ibovespa, atingindo seu efeito máximo no décimo mês. 

Essa reversão pode ser justificada pelo fato de que uma depreciação no 

câmbio leva a um aumento da competitividade dos produtos no mercado 

internacional. Se as demandas desses bens forem elásticas, tem-se como resultado 

um aumento no volume de exportações, implicando um aumento nos fluxos de 

receitas das empresas exportadoras e impactando positivamente no preço de seus 

ativos. Outro enfoque da depreciação diz respeito à diminuição nos preços das 

ações em relação às moedas externas, propiciando, assim, um afluxo de capital 

externo e, consequentemente, elevando o índice Ibovespa (POHLMANN; TRICHES, 

2008). 

 

 

 
Resposta à inovação de um desvio-padrão 
Nota: Período de 10 meses 
Figura 8 - Função de resposta ao impulso – IBOV x CAMBIO e vice-versa 
Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6 

 
.  
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4.6.2 Inovação do risco-país (EMBI) sobre o Ibovespa e vice-versa 

 

A resposta de um choque inesperado no risco-país causa uma queda de 

aproximadamente 0,20 pontos percentuais no Ibovespa (Figura 9). Por outro lado, o 

Ibovespa causa um impacto negativo 12 pontos no segundo mês e 11 pontos no 

décimo mês no EMBI+. Observa-se, com isso, que as agências de risco têm um 

papel importante como “termômetro” de risco financeiro nos mercados emergentes. 

Este resultado explica que a diminuição do risco-país faz com que os agentes 

econômicos aumentem os investimentos em ações no mercado doméstico no longo 

prazo. Este resultado está de acordo com Santos (2009), que encontrou uma queda 

de 0,40 pontos percentuais no risco-país através de dados mensais de janeiro de 

1999 a dezembro de 2008. 

 

 

 
Resposta à inovação de um desvio-padrão. 
Nota: Período de 10 meses 
Figura 9 - Função de resposta ao impulso – IBOV x EMBI e vice-versa 
Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6 
 

 

 

4.6.3 Inovação do Ibovespa sobre o IPCA e vice-versa 

 

No caso de inovação do Ibovespa sobre a taxa de inflação, isso pode ser 

comprovado analisando-se a Figura 10. Um choque de um desvio padrão  causa um 

impacto negativo de aproximadamente de 0,30 ponto percentual sobre a taxa de 

inflação até o quinto mês após o choque, tendo seu efeito reduzido gradativamente, 
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mas persistindo no decorrer nos 10 meses. Este resultado está de acordo com 

Nunes, Costa Junior e Meuer (2005), que encontraram resultado semelhante, ou 

seja, que um choque de um desvio padrão causa um impacto negativo de 

aproximadamente 0,50 ponto percentual sobre a taxa de inflação até o segundo mês 

após o choque, tendo seu efeito reduzido gradativamente, mas persistindo no 

decorrer dos 12 meses seguintes. 

Por outro lado, um choque inesperado na taxa de inflação possui uma 

influência moderada positiva máxima sobre o Ibovespa de aproximadamente de 0,30 

pontos percentuais no terceiro mês, mantendo uma pequena relação positiva nos 10 

meses subsequentes. Este resultado está de acordo com Santos (2009), para quem 

um aumento nos preços, proveniente da expansão de demanda ou incremento da 

oferta monetária, faz com que haja uma interação positiva entre inflação e produção 

industrial. Este argumento é coerente com a curva de Phillips de o que crescimento 

da atividade econômica causa inflação. 

 

 

 
Resposta à inovação de um desvio-padrão 
Nota: Período de 10 meses 
Figura 10 - Função de resposta ao impulso – IBOV x IPCA e vice-versa 
Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6 
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4.6.4 Inovação do PIB sobre o Ibovespa e vice-versa 

 

A Figura 11 demonstra que, quando há um choque na produção industrial 

(IPI), o índice Bovespa responde positivamente. Um aumento na produção industrial 

faz com que os investidores em ações tenham como expectativas melhores 

resultados financeiros, liquidez de fluxo de caixa, pagamento de maiores dividendos 

e ganhos de capital, provenientes da valorização das ações no mercado. Assim 

sendo, o crescimento na produção industrial é um fator significativo para a expansão 

do mercado de ações, aqui representado pelo Ibovespa. 

 
 
 

 
Resposta à inovação de um desvio-padrão. 
Nota: Período de 10 meses 
Figura 11 - Função de resposta ao impulso – IBOV x PIB (proxy IPI) e vice-versa 

Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6 
 
 

Por outro lado, para choques do PIB real, a resposta do Ibovespa será 

negativa a partir do sexto mês aproximadamente. Novamente, se o Ibovespa reflete 

as expectativas sobre os eventos futuros, é provável que o mercado de ações não 

reaja positivamente aos choques não esperados sobre as condições econômicas. 

Esses resultados estão de acordo com os de Nunes, Costa Jr e Meurer (2005), cuja 

resposta do mercado de ações foi negativa a partir do segundo mês, persistindo até 

o décimo segundo mês através da utilização de dados mensais no período 

compreendido de janeiro de 1995 a dezembro de 2004, totalizando 120 

observações. 
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4.6.5 Inovação da taxa de juros (Selic) sobre o Ibovespa e vice-versa 

 

A resposta de um choque inesperado no mercado de ações brasileiro causa 

uma queda de aproximadamente 0,40 pontos percentuais na taxa de juros após 

cinco meses (Figura 12), mantendo-se assim até o final do período (10 meses). Em 

outras palavras, pode-se dizer que haveria um fluxo financeiro dos mercados de 

títulos da dívida para os de renda variável, aplicações em ações nos 10 primeiros 

meses. Este resultado contraria os estudos realizados por Nunes, Costa Jr e Meurer 

(2005) e Santos (2009), os quais evidenciaram que, dado um choque na taxa de 

juros (Selic), a resposta do Ibovespa é praticamente nula.  

 
 
 

 
Resposta à inovação de um desvio-padrão. 
Nota: Período de 10 meses 
Figura 12 - Função de resposta ao impulso – IBOV x SELIC e vice-versa 
Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6. 
 
 

Por outro lado, um choque inesperado no Ibovespa acarreta um aumento de 

0,10 pontos percentuais após 10 meses. Uma possível explicação para essa 

elevação, de acordo com Grôppo (2006), é que um aumento da taxa de juros de 

longo prazo irá reduzir os níveis de investimento por parte das empresas. Em longo 

prazo, reduções nos níveis de investimentos geram expectativas de baixa na 

rentabilidade dos ativos. Esse resultado sugere que uma mudança inesperada na 

taxa de juros básica da economia leva os agentes econômicos que investem no 

mercado acionário brasileiro a substituírem as aplicações em ações por 

investimentos em renda fixa. Esse resultado positivo pode ser, em parte, também 
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explicado pelo fato de as empresas utilizarem as aplicações financeiras como fonte 

de lucro, o que, por sua vez, provoca um retorno maior de seus ativos. 

 

4.7 Decomposição da variância dos erros de previsão 

 

Outra ferramenta útil na análise VEC é a decomposição da variância, que 

permite dizer que porcentagem da variância de erro de previsão decorre de cada 

variável endógena ao longo do horizonte de previsão (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Decomposição da variância dos erros de previsão das séries log (IBOV) log (IPCA) log 

(CAMBIO) log (SELIC) log (EMBI) log (IPI) 

 

Variáveis 
explicadas 

Decomposição na variável (%) 

Log (IBOV) Log (EMBI) Log (IPI) Log (IPCA) Log (SELIC) 
Log 

(CAMBIO) 

       
Log (IBOV) 90,545 4,748 0,083 1,353 2,066 1,201 
Log (IPCA) 3,696 3,814 34,726 50,060 6,977 0,724 
Log (CAMBIO) 54,389 0,956 0,505 8,754 1,441 33,952 
Log (SELIC) 15,792 26,926 4,431 8,132 41,717 2,999 
Log (EMBI) 48,954 48,154 0,152 1,754 0,464 0,519 
Log (IPI) 26,053 1,924 51,215 17,031 3,350 0,424 
       

Fonte: Resultados obtidos com o software Eviews 6 
Nota: Período de 12 meses  

 

 

Analisando a decomposição da variância dos erros de previsão , constata-se 

que a variância do Ibovespa é explicada em 90,54% no mês 12 por si mesma.  

A segunda variável que apresenta a maior participação nos choques do 

Ibovespa é o risco-país, com aproximadamente 5%, ou seja, o EMBI+ possui um 

impacto relativamente pequeno sobre a variância do Ibovespa.  

Esses resultados estão em desacordo com Mattos, Cassuce e Campos 

(2007), os quais salientam que a maior sensibilidade do Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE) ocorre em relação à medida do risco - Brasil. Os investidores 

estrangeiros, dada a expressiva entrada dos IDE na década de 1990, alteraram sua 

percepção quanto ao risco corrido pelo capital direcionado ao Brasil, na década de 

1980. Assim, essa maior sensibilidade já era esperada, visto que o Brasil é um país 

em desenvolvimento e, desta forma, é mais exposto aos efeitos de crises 

internacionais. 
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Nunes, Costa Junior e Meurer (2005) complementam ainda que este 

resultado é decorrente da periodicidade com que as séries foram estudadas e reflete 

o fato que as séries financeiras apresentam variações de curtíssimo prazo, fazendo 

com que o impacto seja exercido em um período inferior ao estudado. 

Em relação à decomposição da variância da inflação (IPCA), a mesma tabela 

demonstrou que 50,06% dos choques nesta variável é explicada por ela mesma e 

34,72% pelo Índice de Produção Industrial (IPI). Este resultado está em 

conformidade com o resultado apresentado por Tostes (2010), que analisou o grau 

da política monetária sobre alguns agregados monetários (IPCA, IGP-DI, taxa 

Overnight SELIC, PIB e taxa de câmbio), tendo como foco principalmente a evolução 

das taxas de inflação e o produto agregado. Especificadamente, o autor discute a 

estrutura teórica da inflação no Novo Consenso Macroeconômico, que fundamenta o 

Regime de Metas de Inflação (RMI) através de observações trimestrais de janeiro de 

1999 a dezembro de 2008. Os métodos empregados foram os testes de Raiz 

Unitária (ADF e PP), teste de Cointegração de Johansen, Análise da Função 

Impulso- Resposta e a Análise da Decomposição dos Erros de Previsão. 

Por sua vez, o choque inesperado na taxa de câmbio é explicado em 54,38% 

no mês 12 pelo índice Ibovespa, indicando que as variações do Ibovespa podem ser 

importantes previsores da taxa de câmbio.  Este resultado está de acordo com o 

encontrado por Nunes, Costa Junior e Meurer (2005) e Pimenta Junior e Higuchi 

(2008).  

Os primeiros autores verificaram causalidade unidirecional do Ibovespa para a 

taxa de câmbio através de 120 observações mensais, durante o período de janeiro 

de 1995 a dezembro de 2004, e o trabalho recente de Pimenta Junior (2008) 

analisou dados mensais de janeiro de 1994 a dezembro de 2005. Os referidos 

autores encontraram que a decomposição da variância dos erros de previsão do 

Ibovespa é a que melhor explica a variação da taxa de câmbio. 

O choque inesperado na taxa de juros é explicado em 41,71% no mês 12 por 

si mesma, e aproximadamente 27% da variância dos erros de previsão é explicado 

pelo risco-país. Este resultado é corroborado por com Mendonça, Dezordi e Curado 

(2005), que estudaram a adequabilidade da adoção da regra de Taylor (RT) original 

para a determinação da taxa de juros básica da economia brasileira e a influência do 

desvio da inflação em relação à meta, do hiato do produto, da Selic defasada e do 

risco-país sobre a taxa Selic, com dados mensais de julho de 1999 a dezembro de 
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2003, e concluíram que a importância do risco-país é justificada pelo fato de que há 

fortes indícios de que a taxa de juros básica da economia brasileira tem sido 

utilizada tendo como principal objetivo o alcance do equilíbrio do balanço de 

pagamentos. Assim, para que a taxa de juros possa ser utilizada de forma efetiva 

para o controle da inflação, ou que considere de forma simultânea o desvio da 

inflação em relação à meta e o hiato do produto, é preciso que a necessidade de um 

superávit na conta de capitais, via sustentação de uma elevada taxa de juros, seja 

eliminada. 

Analisando a decomposição da variância da penúltima variável (risco-país), 

constatou-se que 48,95% dos choques nesta variável são explicados pelo Ibovespa 

e 48,15% são explicados por ela mesma, indicando que as percepções de risco 

quando à economia brasileira seriam representadas, em grande parte, pelas 

variações do mercado de ações. Este resultado está de acordo com Nunes, Costa Jr 

e Meurer (2005), para os quais a variância do risco-país é explicada em 54% pelas 

inovações do Ibovespa durante o período compreendido de janeiro de 1995 a 

dezembro de 2004. Santos (2009) complementa ainda que as agências de risco 

funcionam como um bom “termômetro” de desconfiança para os investidores 

estrangeiros. 

E, por fim, a variável Índice de Produção Industrial como proxy do PIB é 

explicada em 51,21% por ela mesma e 26,05% pelo índice Ibovespa. Este resultado 

demonstra que as inovações do Ibovespa possuem um impacto significativo sobre a 

variância dos erros de previsão do Índice de Produção Industrial. Em outras 

palavras, o índice Ibovespa serve como um bom previsor das variações do nível de 

atividade para o caso brasileiro. Este resultado está de acordo com Nunes e Silva 

(2005), que encontraram causalidade unidirecional com o PIB real através de dados 

mensais para o período de janeiro de 1990 a dezembro de 2004, indicando que o 

índice Ibovespa antecipa as variações do nível de atividade econômica. 



 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente estudo analisou a existência de relação de curto e de longo prazo 

entre variáveis macroeconômicas selecionadas como risco-país, taxa de juros 

(Selic), taxa de câmbio, índice de produção industrial, taxa de inflação em relação ao 

Ibovespa.  

Foram utilizadas as seguintes variáveis dummies na estimação dos resultados 

deste trabalho: mudança do regime cambial (janeiro de 1999 em diante); eleição do 

presidente Lula (abril de 2002 a novembro de 2002) e crise de 2008 (outubro de 

2002 a abril de 2009).  

Como método, utilizou-se de um modelo VAR, com Mecanismo de Correção 

de Erros (VEC), Cointegração de Johansen, Causalidade de Granger, além da 

Decomposição da Variância dos Erros de Previsão e da Função Impulso-Resposta, 

uma vez que as séries estudadas não são estacionárias em nível, ou seja, 

apresentam raízes unitárias, conforme os testes de Dickey Fuller Aumentado (ADF) 

e Philips Peron (PP).  

Os testes de Johansen (1988), através da estatística do traço e do máximo 

autovalor, revelaram a existência de pelo menos um vetor de cointegração. 

Os resultados das estimativas do VEC indicaram que as informações 

defasadas, representadas pelas variáveis macroeconômicas, apresentaram relação 

de curto e de longo prazo com o mercado de ações brasileiro. Em relação à inserção 

de variáveis dummies no modelo, os resultados apontaram que a única que 

apresentou relação estatisticamente significativa com o modelo foi a do câmbio. 

Na estimativa do primeiro vetor de cointegração pelo método de Johansen, 

observou-se que os parâmetros estimados referentes a inflação, PIB e taxa de 

câmbio foram estatisticamente significativos ao nível de 5%. Foi constatada a 

relação positiva do PIB com o Ibovespa. Já a inflação e a taxa de câmbio 

apresentaram uma associação negativa com o Índice Ibovespa. A taxa de juros 

(Selic) não apresentou relacionamento de longo prazo com o Ibovespa. 

Na análise dos testes de causalidade de Granger (1988) via correção de 

erros, ficou constatado que existiu causalidade de curto prazo apenas de forma 

bidirecional entre o IPCA e o Ibovespa. As demais variáveis (risco-país, PIB, Selic e 

taxa de câmbio) não precederam temporalmente, no sentido de Granger, o 
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Ibovespa, pois não rejeitaram a hipótese nula de ausência de causalidade. Os 

resultados apresentados indicaram também uma relação de causalidade 

unidirecional entre o Ibovespa com as seguintes variáveis: risco-país, índice de 

produção industrial e taxa de juros. A única variável que não apresentou causalidade 

foi a taxa de câmbio. 

No que concerne à relação causal de longo prazo entre as variáveis, verificou-

se, por meio dos coeficientes ECTs, que estes foram significativos a 1%. Isto quer 

dizer que o IBOVESPA responde a desequilíbrios de longo prazo causados pelas 

variáveis macroeconômicas. 

Na análise da decomposição da variância do erro de previsão nos sistemas 

VAR, verificou-se que os erros estimados no mês 12 são explicados em 90,54% por 

ela mesma, embora outras variáveis, como risco-país, taxa Selic, inflação, taxa de 

câmbio e PIB não tenham apresentado uma participação significativa na 

decomposição da variância do erro de previsão do Ibovespa. 

Uma limitação do estudo é que os resultados, as análises e as discussões 

realizadas até o presente momento são válidas apenas para o período em questão, 

ou seja, dos meses de janeiro de 1995 a dezembro  de 2010, pois, conforme dito 

anteriormente, existem trabalhos empíricos que foram realizados em diversos 

contextos (período de análise e especificidade de cada país) que não encontraram 

relacionamento de longo prazo e/ou causalidade entre variáveis macroeconômicas e 

o índice de mercado de ações. 

Para estudos futuros, sugere-se a extensão do presente estudo aos mercados 

de ações das principais bolsas (Japão, Estados Unidos etc.), para compreender os 

efeitos de causalidade e direção de movimento com o Ibovespa. Como o mercado 

acionário brasileiro está cada vez mais integrado ao processo de globalização 

financeira, qualquer tipo de informação no mercado internacional, principalmente 

relativo a índices de bolsas, também poderia influenciar as operações de compra e 

venda de ações no mercado brasileiro. Portanto, seria interessante que outras 

pesquisas verificassem se estas informações financeiras apresentam um grau de 

ajustamento mais instantâneo e acurado aos preços das ações do que informações 

macroeconômicas. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela 9 - Testes de raiz unitária das séries analisadas 

 
i) variáveis em nível 
 

Null Hypothesis: LOGIBOV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.110586  0.7116 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     

Null Hypothesis: LOGIBOV has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.659687  0.2547 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 

Null Hypothesis: LOGIBOV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -1.115687  0.7095 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.009199 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009401 
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Null Hypothesis: LOGIBOV has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 6 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.824900  0.1902 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.008918 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010168 
     
     
     

     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: LOGIPCA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.856091  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

     
 

Null Hypothesis: LOGIPCA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.999336  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LOGIPCA has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -5.920980  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.042378 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.043837 
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGIPCA has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -6.086477  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.041995 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.043835 
     
     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: LOGCAMBIO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.049801  0.2655 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LOGCAMBIO has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.181285  0.9108 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGCAMBIO has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.051366  0.2649 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGCAMBIO has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 0 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -1.181285  0.9108 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: LOGSELIC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.071857  0.2564 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGSELIC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.290966  0.0709 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGSELIC has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 7 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -2.265473  0.1844 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.015049 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.010572 
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGSELIC has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -3.926533  0.0128 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.014177 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.011676 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
 

Null Hypothesis: LOGEMBI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.514391  0.5243 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGEMBI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.437333  0.3592 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGEMBI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -1.332114  0.6144 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.017633 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.022286 
     
     

 
 
 

Null Hypothesis: LOGEMBI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
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Phillips-Perron test statistic -2.308279  0.4270 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.017372 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.023135 
     
     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: LOGIPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.797661  0.8171 

Test critical values: 1% level  -3.465202  

 5% level  -2.876759  

 10% level  -2.574962  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LOGIPI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.385666  0.0029 

Test critical values: 1% level  -4.007613  

 5% level  -3.433906  

 10% level  -3.140847  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Null Hypothesis: LOGIPI has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 12 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
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Phillips-Perron test statistic -0.592066  0.8682 

Test critical values: 1% level  -3.464643  

 5% level  -2.876515  

 10% level  -2.574831  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.000876 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000484 
     
     

 
 

Null Hypothesis: LOGIPI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 3 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -5.154920  0.0002 

Test critical values: 1% level  -4.006824  

 5% level  -3.433525  

 10% level  -3.140623  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.000765 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.000689 
     
     

 

 
(ii) Variáveis em primeira diferença 
 

Null Hypothesis: D(LOGIBOV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.99292  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: D(LOGIBOV) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.97820  0.0000 
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Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 
 

Null Hypothesis: D(LOGIBOV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -13.98873  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.009121 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009507 
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGIBOV) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 5 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -13.97437  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.009105 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.009430 
     
     

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------- 
 

Null Hypothesis: D(LOGIPCA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
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Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.20398  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.465014  

 5% level  -2.876677  

 10% level  -2.574917  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGIPCA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.18560  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007347  

 5% level  -3.433778  

 10% level  -3.140772  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 

Null Hypothesis: D(LOGIPCA) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 20 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -23.49636  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.049334 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.008263 
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGIPCA) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 20 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -23.81871  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Residual variance (no correction)  0.049319 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.007886 
     
     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: D(LOGCAMBIO) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.35855  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 
 

Null Hypothesis: D(LOGCAMBIO) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.56590  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
Null Hypothesis: D(LOGCAMBIO) has a unit root 

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -13.35837  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.003429 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003426 
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Null Hypothesis: D(LOGCAMBIO) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -13.56593  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.003369 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003370 
     
     

 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: D(LOGSELIC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.19888  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
 

Null Hypothesis: D(LOGSELIC) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -18.16930  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGSELIC) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 
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   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -18.19624  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.014417 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.014433 
     
     
     

 

 

 
Null Hypothesis: D(LOGSELIC) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 4 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -18.18350  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.014398 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.014315 
     
     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: D(LOGEMBI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.40686  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGEMBI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  
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Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.37995  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
 
Null Hypothesis: D(LOGEMBI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -11.40672  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.017224 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.017222 
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGEMBI) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -11.38023  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.017219 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.017224 
     
     

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
 

Null Hypothesis: D(LOGPIB) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
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   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.05286  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGPIB) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=14) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -13.05455  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LOGPIB) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -13.05127  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.464827  

 5% level  -2.876595  

 10% level  -2.574874  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.003496 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003480 
     
     

 
 

Null Hypothesis: D(LOGPIB) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Bandwidth: 1 (Newey-West using Bartlett kernel) 
     
     
   Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     

Phillips-Perron test statistic -13.05329  0.0000 

Test critical values: 1% level  -4.007084  

 5% level  -3.433651  

 10% level  -3.140697  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     
     
     

Residual variance (no correction)  0.003487 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.003474 
     
     

 



 

 

APÊNDICE B 

 

Tabela 10 - Definição do número de defasagens do modelo VAR auxiliar, para as variáveis 
macroeconômicas e o índice Ibovespa, janeiro de 1995 a dezembro 2010. 

 
 
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: LOGIBOV LOGEMBI LOGIPI LOGIPCA LOGSELIC 
LOGCAMBIO   
Exogenous variables: C DUMMYCAMBIO DUMMYCRISE08 
DUMMYELEICAO    

Date: 10/13/11   Time: 11:02     

Sample: 1995M01 2010M12     

Included observations: 184     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0  381.7841 NA   8.25e-10 -3.888957 -3.469618 -3.718994 

1  1253.349  1648.394  9.38e-14 -12.97118  -11.92284* -12.54628 

2  1327.964  136.2538  6.18e-14 -13.39091 -11.71356  -12.71106* 

3  1366.107  67.16438   6.06e-14*  -13.41420* -11.10784 -12.47941 

4  1391.668  43.34278  6.84e-14 -13.30074 -10.36536 -12.11099 

5  1432.558   66.66873*  6.56e-14 -13.35389 -9.789507 -11.90920 

6  1460.099  43.10793  7.31e-14 -13.26195 -9.068554 -11.56231 

7  1486.591  39.73754  8.29e-14 -13.15860 -8.336194 -11.20402 

8  1512.357  36.96885  9.55e-14 -13.04736 -7.595947 -10.83783 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 
 



 

 

APÊNDICE C 

 

Tabela 11 - Teste de cointegração de Johansen 

 

Date: 09/12/11   Time: 17:24   

Sample (adjusted): 1995M04 2010M12   

Included observations: 189 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend (restricted) 

Series: LOGIBOV LOGEMBI LOGIPI LOGIPCA LOGSELIC LOGCAMBIO  

Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.321248  169.2874  117.7082  0.0000 

At most 1 *  0.181215  96.04988  88.80380  0.0136 

At most 2  0.122930  58.26242  63.87610  0.1355 

At most 3  0.081853  33.47168  42.91525  0.3132 

At most 4  0.056482  17.33140  25.87211  0.3906 

At most 5  0.033004  6.342964  12.51798  0.4180 
     
      

 

Tabela 12 - Teste de cointegração de Johansen 

 
 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     

None *  0.321248  73.23751  44.49720  0.0000 

At most 1  0.181215  37.78747  38.33101  0.0576 

At most 2  0.122930  24.79074  32.11832  0.2987 

At most 3  0.081853  16.14028  25.82321  0.5322 

At most 4  0.056482  10.98844  19.38704  0.5145 

At most 5  0.033004  6.342964  12.51798  0.4180 
     
     
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 
 
 



133 

 

 

 

APÊNDICE D 

 

Tabela 13 - Cointegração de Johansen via Modelo de Correção de Erros  

 
 Vector Error Correction Estimates     

 Date: 09/12/11Time: 16:05     

 Sample (adjusted): 1995M04 2010M12    

 Included observations: 189 after adjustments    

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]    
       
       

Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2     
       
       

LOGIBOV(-1)  1.000000  0.000000     

       

LOGEMBI(-1)  0.000000  1.000000     

       

LOGIPI(-1) -4.496538  9.359716     

  (0.60465)  (1.24593)     

 [-7.43665] [ 7.51225]     

       

LOGIPCA(-1)  0.676023 -1.082009     

  (0.09093)  (0.18737)     

 [ 7.43442] [-5.77463]     

       

LOGSELIC(-1) -0.101937 -0.562115     

  (0.10796)  (0.22247)     

 [-0.94417] [-2.52670]     

       

LOGCAMBIO(-1)  0.743563  0.106188     

  (0.10846)  (0.22350)     

 [ 6.85549] [ 0.47512]     

       

@TREND(95M01) -0.000337 -0.013233     

  (0.00172)  (0.00354)     

 [-0.19616] [-3.73336]     

       

C  10.34481 -47.79521     
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(continuação) 
       
       

Error Correction D(LOGIBOV) D(LOGEMBI) D(LOGIPI) D(LOGIPCA) D(LOGSELIC) D(LOGCAMBIO) 

       
       
CointEq1 -0.078140 -0.012613  0.039046 -0.282600  0.065453 -0.120626 

  (0.03765)  (0.04702)  (0.00951)  (0.07718)  (0.04252)  (0.02059) 

 [-2.07516] [-0.26825] [ 4.10733] [-3.66139] [ 1.53934] [-5.85835] 

       

CointEq2 -0.060415  0.024766 -0.007024  0.184494  0.109525 -0.011541 

  (0.02320)  (0.02897)  (0.00586)  (0.04756)  (0.02620)  (0.01269) 

 [-2.60362] [ 0.85475] [-1.19896] [ 3.87887] [ 4.17994] [-0.90952] 

       

D(LOGIBOV(-1)) -0.074246 -0.552912 -0.048019  0.621256 -0.347832  0.013103 

  (0.09712)  (0.12128)  (0.02452)  (0.19908)  (0.10967)  (0.05311) 

 [-0.76444] [-4.55914] [-1.95834] [ 3.12056] [-3.17149] [ 0.24672] 

       

D(LOGIBOV(-2)) -0.066412  0.119803  0.022335  0.171993 -0.127509  0.062012 

  (0.10310)  (0.12873)  (0.02603)  (0.21133)  (0.11642)  (0.05638) 

 [-0.64416] [ 0.93061] [ 0.85810] [ 0.81386] [-1.09525] [ 1.09996] 

       

D(LOGEMBI(-1))  0.015872 -0.084176 -0.006914 -0.019146 -0.046311  0.112209 

  (0.07617)  (0.09511)  (0.01923)  (0.15613)  (0.08601)  (0.04165) 

 [ 0.20838] [-0.88505] [-0.35953] [-0.12263] [-0.53843] [ 2.69405] 

       

D(LOGEMBI(-2))  0.005866  0.010411  0.016734 -0.271298 -0.010547 -0.013726 

  (0.07019)  (0.08764)  (0.01772)  (0.14388)  (0.07926)  (0.03838) 

 [ 0.08357] [ 0.11878] [ 0.94431] [-1.88564] [-0.13307] [-0.35762] 

       

D(LOGIPI(-1))  0.164894  0.226269 -0.361604 -2.095080 -1.302426 -0.371325 

  (0.29564)  (0.36915)  (0.07464)  (0.60600)  (0.33384)  (0.16166) 

 [ 0.55775] [ 0.61294] [-4.84476] [-3.45724] [-3.90134] [-2.29691] 

       

D(LOGIPI(-2))  0.173913  0.032521 -0.168718 -1.069367 -0.830135 -0.175405 

  (0.27399)  (0.34212)  (0.06917)  (0.56162)  (0.30939)  (0.14982) 

 [ 0.63474] [ 0.09506] [-2.43910] [-1.90408] [-2.68311] [-1.17074] 

       

D(LOGIPCA(-1))  0.070561 -0.037167 -0.010015  0.022327  0.063686  0.033638 

  (0.03506)  (0.04378)  (0.00885)  (0.07187)  (0.03959)  (0.01917) 

 [ 2.01247] [-0.84895] [-1.13136] [ 0.31067] [ 1.60854] [ 1.75447] 

       

D(LOGIPCA(-2))  0.051877 -0.060711 -0.015104 -0.166435  0.046845  0.027225 

  (0.03399)  (0.04244)  (0.00858)  (0.06968)  (0.03838)  (0.01859) 

 [ 1.52617] [-1.43040] [-1.76009] [-2.38873] [ 1.22046] [ 1.46473] 

       

D(LOGSELIC(-1))  0.015665 -0.064086 -0.039664 -0.246896 -0.376074 -0.099426 

  (0.06465)  (0.08072)  (0.01632)  (0.13251)  (0.07300)  (0.03535) 

 [ 0.24233] [-0.79394] [-2.43031] [-1.86324] [-5.15181] [-2.81266] 

       

D(LOGSELIC(-2)) -0.060971  0.040207 -0.048606 -0.039608 -0.115565 -0.016114 

  (0.06437)  (0.08038)  (0.01625)  (0.13195)  (0.07269)  (0.03520) 

 [-0.94718] [ 0.50022] [-2.99090] [-0.30018] [-1.58985] [-0.45779] 
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(conclusão) 
       
       

Error Correction D(LOGIBOV) D(LOGEMBI) D(LOGIPI) D(LOGIPCA) D(LOGSELIC) D(LOGCAMBIO) 

       
       
       

D(LOGCAMBIO(-1))  0.007330  0.299119 -0.026091  0.161822 -0.112222 -0.211719 

  (0.14053)  (0.17548)  (0.03548)  (0.28806)  (0.15869)  (0.07685) 

 [ 0.05216] [ 1.70462] [-0.73539] [ 0.56177] [-0.70718] [-2.75511] 

       

D(LOGCAMBIO(-2))  0.027369 -0.028103  0.007708  0.814511  0.298843 -0.131835 

  (0.13709)  (0.17118)  (0.03461)  (0.28101)  (0.15481)  (0.07497) 

 [ 0.19964] [-0.16417] [ 0.22270] [ 2.89850] [ 1.93041] [-1.75861] 

       

C -0.064200  0.003692  0.023655 -0.176110  0.092566 -0.088737 

  (0.03582)  (0.04473)  (0.00904)  (0.07343)  (0.04045)  (0.01959) 

 [-1.79223] [ 0.08255] [ 2.61565] [-2.39847] [ 2.28841] [-4.53016] 

       

DUMMYELEICAO -0.054587  0.087995  0.016123  0.016443 -0.041502  0.056113 

  (0.03680)  (0.04595)  (0.00929)  (0.07544)  (0.04156)  (0.02012) 

 [-1.48320] [ 1.91481] [ 1.73523] [ 0.21796] [-0.99863] [ 2.78822] 

       

DUMMYCRISE08 -0.022216  0.043454 -0.045285 -0.008341 -0.141109  0.034720 

  (0.04030)  (0.05033)  (0.01018)  (0.08262)  (0.04551)  (0.02204) 

 [-0.55119] [ 0.86343] [-4.45040] [-0.10097] [-3.10044] [ 1.57533] 

       

DUMMYCAMBIO  0.112276 -0.020636 -0.026620  0.206221 -0.114767  0.117636 

  (0.04548)  (0.05678)  (0.01148)  (0.09322)  (0.05135)  (0.02487) 

 [ 2.46893] [-0.36341] [-2.31864] [ 2.21231] [-2.23493] [ 4.73056] 
       
       

 R-squared  0.122155  0.290829  0.425784  0.326416  0.333813  0.305039 

 Adj. R-squared  0.034884  0.220327  0.368698  0.259452  0.267584  0.235950 

 Sum sq. Resids  1.510940  2.355764  0.096303  6.348376  1.926633  0.451796 

 S.E. equation  0.094000  0.117373  0.023731  0.192678  0.106145  0.051401 

 F-statistic  1.399717  4.125095  7.458668  4.874468  5.040280  4.415126 

 Log likelihood  188.1625  146.1919  448.3194  52.51091  165.1951  302.2483 

 Akaike AIC -1.800662 -1.356529 -4.553645 -0.365195 -1.557620 -3.007919 

 Schwarz SC -1.491924 -1.047791 -4.244907 -0.056457 -1.248882 -2.699181 

 Mean dependent  0.016650 -0.011207  0.001619 -0.002368 -0.008109  0.003330 

 S.D. dependente  0.095683  0.132926  0.029868  0.223901  0.124029  0.058805 
       
       

 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.69E-14     

 Determinant resid covariance  2.02E-14     

 Log likelihood  1370.637     

 Akaike information criterion -13.21309     

 Schwarz criterion -11.12054     
       

Obs.: Primeiro são listados os parâmetros, em seguida o erro padrão e a estatística t. 

 



 

 

APÊNDICE E 

 

Tabela 14 - Teste de Causalidade de Granger (3) entre variáveis macroeconômicas e o Ibovespa 

 

Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 09/19/11Time: 11:52  

Sample: 1995M01 2010M12  

Included observations: 189  
    
    
    

Dependent variable: D(LOGIBOV)  
    
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    

D(LOGEMBI)  0.044999 2  0.9778 

D(LOGIPI)  0.507644 2  0.7758 

D(LOGIPCA)  5.147825 2  0.0762 

D(LOGSELIC)  1.215478 2  0.5446 

D(LOGCAMBIO)  0.039964 2  0.9802 
    
    

All  9.077582 10  0.5248 
    
    
    

Dependent variable: D(LOGEMBI)  
    
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    

D(LOGIBOV)  28.61694 2  0.0000 

D(LOGIPI)  0.406290 2  0.8162 

D(LOGIPCA)  2.296889 2  0.3171 

D(LOGSELIC)  1.247294 2  0.5360 

D(LOGCAMBIO)  3.191593 2  0.2027 
    
    

All  43.99702 10  0.0000 
    
    
    

Dependent variable: D(LOGIPI)  
    
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    

D(LOGIBOV)  6.707294 2  0.0350 

D(LOGEMBI)  1.223312 2  0.5425 

D(LOGIPCA)  3.596330 2  0.1656 

D(LOGSELIC)  11.44173 2  0.0033 

D(LOGCAMBIO)  0.689798 2  0.7083 
    
    

All  29.63373 10  0.0010 
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(conclusão) 

Dependent variable: D(LOGIPCA)  
    
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    

D(LOGIBOV)  9.864511 2  0.0072 

D(LOGEMBI)  3.639290 2  0.1621 

D(LOGIPI)  12.21955 2  0.0022 

D(LOGSELIC)  3.557297 2  0.1689 

D(LOGCAMBIO)  8.403703 2  0.0150 
    

    
All  35.67107 10  0.0001 

    
    
    

Dependent variable: D(LOGSELIC)  
    
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    

D(LOGIBOV)  10.06374 2  0.0065 

D(LOGEMBI)  0.290227 2  0.8649 

D(LOGIPI)  16.59048 2  0.0002 

D(LOGIPCA)  3.289782 2  0.1930 

D(LOGCAMBIO)  5.023055 2  0.0811 
    
    

All  44.90024 10  0.0000 
    
    
    

Dependent variable: D(LOGCAMBIO)  
    
    

Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    

D(LOGIBOV)  1.238326 2  0.5384 

D(LOGEMBI)  8.177145 2  0.0168 

D(LOGIPI)  5.333234 2  0.0695 

D(LOGIPCA)  4.185361 2  0.1234 

D(LOGSELIC)  8.101878 2  0.0174 
    
    

All  28.36170 10  0.0016 
    
    
    

 

 
 
 

 



 

 

APÊNDICE F 

 

Tabela 15 - Causalidade de Granger com  Modelo de Correção de Erros ( VEC) 

 
 Vector Error Correction Estimates    

 Date: 09/13/11   Time: 10:48    

 Sample (adjusted): 1995M05 2010M12   

 Included observations: 188 after adjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
      
      

Cointegrating Eq:  CointEq1 CointEq2    
      
      

LOGCAMBIO(-1)  1.000000  0.000000    

      

LOGEMBI(-1)  0.000000  1.000000    

      

LOGIBOV(-1) -50.37309 -23.32914    

  (23.1242)  (10.5837)    

 [-2.17837] [-2.20424]    

      

LOGIPCA(-1) -97.06298 -45.67498    

  (19.0407)  (8.71476)    

 [-5.09766] [-5.24111]    

      

LOGIPI(-1)  44.45781  29.98366    

  (119.310)  (54.6073)    

 [ 0.37262] [ 0.54908]    

      

LOGSELIC(-1) -35.78059 -16.34140    

  (22.1574)  (10.1412)    

 [-1.61484] [-1.61138]    

      

@TREND(95M01)  0.304163  0.130184    

  (0.23794)  (0.10891)    

 [ 1.27830] [ 1.19539]    

      

C  312.2876  96.35941    
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(continua) 
       
       

Error Correction: D(LOGCAMBIO) D(LOGEMBI) D(LOGIBOV) D(LOGIPCA) D(LOGIPI) D(LOGSELIC) 

       
       
CointEq1 -0.032139 -0.008165  0.023311 -0.113842  0.018559 -0.014915 

  (0.00853)  (0.01832)  (0.01487)  (0.02913)  (0.00376)  (0.01697) 

 [-3.76887] [-0.44568] [ 1.56767] [-3.90827] [ 4.93786] [-0.87900] 

       

CointEq2  0.070326  0.019163 -0.049880  0.255403 -0.039840  0.033771 

  (0.01845)  (0.03963)  (0.03217)  (0.06301)  (0.00813)  (0.03671) 

 [ 3.81225] [ 0.48351] [-1.55060] [ 4.05314] [-4.89982] [ 0.91999] 

       

D(LOGCAMBIO(-1)) -0.165873  0.306842  0.040512  0.138359 -0.027041 -0.208631 

  (0.08103)  (0.17410)  (0.14130)  (0.27679)  (0.03572)  (0.16125) 

 [-2.04699] [ 1.76248] [ 0.28671] [ 0.49986] [-0.75713] [-1.29387] 

       

D(LOGCAMBIO(-2)) -0.054215 -0.045250  0.068784  0.828154 -0.002090  0.303319 

  (0.08379)  (0.18002)  (0.14611)  (0.28622)  (0.03693)  (0.16674) 

 [-0.64702] [-0.25135] [ 0.47076] [ 2.89343] [-0.05659] [ 1.81917] 

       

D(LOGCAMBIO(-3)) -0.012927 -0.295706  0.102100 -0.108290 -0.026693 -0.036844 

  (0.07988)  (0.17163)  (0.13930)  (0.27287)  (0.03521)  (0.15896) 

 [-0.16183] [-1.72291] [ 0.73295] [-0.39685] [-0.75810] [-0.23178] 

       

D(LOGEMBI(-1))  0.076100 -0.064197 -0.006309 -0.132061  0.002441 -0.020904 

  (0.04489)  (0.09645)  (0.07828)  (0.15334)  (0.01979)  (0.08933) 

 [ 1.69523] [-0.66562] [-0.08060] [-0.86123] [ 0.12338] [-0.23401] 

       

D(LOGEMBI(-2)) -0.039106  0.001568 -0.060575 -0.316699  0.026676 -0.030602 

  (0.04517)  (0.09704)  (0.07876)  (0.15428)  (0.01991)  (0.08987) 

 [-0.86582] [ 0.01616] [-0.76912] [-2.05277] [ 1.34000] [-0.34050] 

       

D(LOGEMBI(-3)) -0.051647 -0.037451 -0.069823 -0.098220  0.027112 -0.188094 

  (0.04165)  (0.08948)  (0.07262)  (0.14226)  (0.01836)  (0.08287) 

 [-1.24012] [-0.41855] [-0.96146] [-0.69043] [ 1.47697] [-2.26968] 

       

D(LOGIBOV(-1)) -0.041543 -0.585858 -0.065555  0.544421 -0.030534 -0.351129 

  (0.05462)  (0.11735)  (0.09525)  (0.18658)  (0.02407)  (0.10869) 

 [-0.76057] [-4.99232] [-0.68828] [ 2.91796] [-1.26831] [-3.23059] 

       

D(LOGIBOV(-2))  0.062554  0.080376 -0.060325  0.228247  0.028938 -0.152964 

  (0.06338)  (0.13617)  (0.11052)  (0.21650)  (0.02794)  (0.12612) 

 [ 0.98696] [ 0.59026] [-0.54583] [ 1.05428] [ 1.03589] [-1.21286] 

       

D(LOGIBOV(-3))  0.047194 -0.150794 -0.065551  0.168864  0.010593 -0.183871 

  (0.05976)  (0.12839)  (0.10421)  (0.20413)  (0.02634)  (0.11891) 

 [ 0.78973] [-1.17448] [-0.62905] [ 0.82724] [ 0.40217] [-1.54624] 
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(continuação) 
       
       

Error Correction: D(LOGCAMBIO) D(LOGEMBI) D(LOGIBOV) D(LOGIPCA) D(LOGIPI) D(LOGSELIC) 

       
       
D(LOGIPCA(-1))  0.070669  0.022846  0.057982  0.204837  0.004455  0.088317 

  (0.02482)  (0.05333)  (0.04328)  (0.08479)  (0.01094)  (0.04939) 

 [ 2.84701] [ 0.42839] [ 1.33959] [ 2.41585] [ 0.40719] [ 1.78804] 

       

D(LOGIPCA(-2))  0.043759 -0.019752  0.056640 -0.038059 -0.005644  0.087941 

  (0.02225)  (0.04780)  (0.03879)  (0.07599)  (0.00981)  (0.04427) 

 [ 1.96699] [-0.41325] [ 1.46005] [-0.50083] [-0.57556] [ 1.98654] 

       

D(LOGIPCA(-3))  0.064434  0.081465 -0.022909  0.101684  0.004438  0.038680 

  (0.02094)  (0.04499)  (0.03652)  (0.07153)  (0.00923)  (0.04167) 

 [ 3.07693] [ 1.81070] [-0.62737] [ 1.42154] [ 0.48084] [ 0.92826] 

       

D(LOGIPI(-1)) -0.628202  0.246381  0.095376 -2.390966 -0.199394 -0.654504 

  (0.19595)  (0.42099)  (0.34169)  (0.66933)  (0.08637)  (0.38991) 

 [-3.20595] [ 0.58524] [ 0.27913] [-3.57218] [-2.30870] [-1.67858] 

       

D(LOGIPI(-2)) -0.416987 -0.146964  0.016179 -1.444990  0.018889 -0.238354 

  (0.18497)  (0.39740)  (0.32254)  (0.63182)  (0.08153)  (0.36806) 

 [-2.25437] [-0.36981] [ 0.05016] [-2.28702] [ 0.23170] [-0.64759] 

       

D(LOGIPI(-3)) -0.151786 -0.120023 -0.052000 -0.376115  0.211419  0.865707 

  (0.15675)  (0.33676)  (0.27332)  (0.53542)  (0.06909)  (0.31190) 

 [-0.96836] [-0.35640] [-0.19025] [-0.70247] [ 3.06020] [ 2.77556] 

       

D(LOGSELIC(-1)) -0.112016 -0.047643  0.036554 -0.213992 -0.010549 -0.332076 

  (0.04034)  (0.08667)  (0.07034)  (0.13780)  (0.01778)  (0.08027) 

 [-2.77677] [-0.54971] [ 0.51964] [-1.55296] [-0.59328] [-4.13686] 

       

D(LOGSELIC(-2)) -0.036187  0.021381 -0.048556 -0.088507 -0.021689 -0.021091 

  (0.04338)  (0.09320)  (0.07564)  (0.14817)  (0.01912)  (0.08632) 

 [-0.83422] [ 0.22941] [-0.64192] [-0.59732] [-1.13441] [-0.24434] 

       

D(LOGSELIC(-3)) -0.023445 -0.042398 -0.029798 -0.206686 -0.003269  0.044186 

  (0.03916)  (0.08413)  (0.06829)  (0.13376)  (0.01726)  (0.07792) 

 [-0.59869] [-0.50393] [-0.43637] [-1.54515] [-0.18941] [ 0.56705] 

       

C  0.003868 -0.001151  0.016189 -0.024553  0.002328 -0.001791 

  (0.00443)  (0.00952)  (0.00772)  (0.01513)  (0.00195)  (0.00881) 

 [ 0.87328] [-0.12092] [ 2.09594] [-1.62279] [ 1.19260] [-0.20325] 
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(conclusão) 
       
       

Error Correction: D(LOGCAMBIO) D(LOGEMBI) D(LOGIBOV) D(LOGIPCA) D(LOGIPI) D(LOGSELIC) 

       
       
 R-squared  0.235193  0.308148  0.094042  0.378881  0.402150  0.319615 

 Adj. R-squared  0.143599  0.225291 -0.014456  0.304496  0.330551  0.238132 

 Sum sq. resids  0.496929  2.293809  1.510996  5.798142  0.096538  1.967650 

 S.E. equation  0.054549  0.117198  0.095120  0.186331  0.024043  0.108546 

 F-statistic  2.567785  3.719050  0.866760  5.093483  5.616714  3.922461 

 Log likelihood  291.2001  147.4250  186.6648  60.25657  445.2205  161.8421 

 Akaike AIC -2.874469 -1.344947 -1.762391 -0.417623 -4.512984 -1.498321 

 Schwarz SC -2.512952 -0.983430 -1.400874 -0.056106 -4.151466 -1.136803 

 Mean dependent  0.003229 -0.010783  0.015425 -0.003957  0.002038 -0.008152 

 S.D. dependent  0.058945  0.133153  0.094440  0.223427  0.029385  0.124359 
       
        Determinant resid covariance (dof 

adj.)  4.34E-14     

 Determinant resid covariance  2.13E-14     

 Log likelihood  1358.375     

 Akaike information criterion -12.96144     

 Schwarz criterion -10.55132     
       
       

Obs.: Primeiro são listados os parâmetros, em seguida o erro padrão e a estatística t. 


