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RESUMO 

 

A presente tese aborda os conceitos de fórmula de valoração racional e cointegração 

variante no tempo para, sob o referencial da teoria das expectativas racionais e de 

movimentação de preços de Muth (MUTH, 1961), supor a variabilidade das taxas de retorno 

de ativos no mercado brasileiro, no período de 1986 a 2010, testando as hipóteses nulas de 

mecanismos de correção de erros dos vetores de cointegração constantes no tempo e de 

desigualdade entre valor fundamental e preço da ação. Foram coletados dados de preços e 

dividendos de ações componentes da carteira teórica do IBOVESPA de janeiro de 1986 a 

outubro de 2010. Além disso, também aplicamos os modelos propostos aos dados norte-

americanos de preço e dividendos de 1871 a 2010, disponibilizados por Shiller.  Os dados 

foram analisados através das técnicas de séries temporais e os coeficientes estimados através 

da técnica de máxima verossimilhança, especificamente com os modelos de cointegração de 

Johansen combinados com os polinômios temporais de Chebyshev, como proposto por 

Bierens e Martins (2010).  Os resultados indicam a rejeição da hipótese nula de constância 

dos vetores de cointegração e, ainda, a não rejeição da hipótese nula de desigualdade entre 

valor fundamental e preço da ação para todas as séries temporais analisadas. Tais resultados 

são consistentes com os obtidos por Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010) e não 

consistentes com a teoria das expectativas racionais de Muth (MUTH, 1961). 

Palavras-chave: Expectativas racionais; Cointegração; Chebyshev; RVF; TV VECM.  
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ABSTRACT 

 

Rational valuation formula and time varying cointegration are the main thesis´ 

concepts, under the Muth´s (MUTH, 1961) rational expectations and theory of price 

movements as underlying theory, and also testing the null of time invariant error correction 

mechanisms and another one of inequality of fundamental value and share´s price. The data 

were obtained from Brazilian listed companies for 1986 to 2010 and also from 1871 to 2010 

US stock market. The Johansen´s maximum likelihood and trace models, combined to 

Chebyshev time polynomials, as proposed by Bierens and Martins (2010) were used in order 

to test the null. The finds have shown first null rejection and no rejection for the second null. 

These finds are consistent to Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010)  and non-

consistent with Muth (MUTH, 1961).  

Key words: Rational expectation; Cointegration; Chebyshev; RVF; TV VECM. 
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1. I

NTRODUÇÃO  

 

O montante pelo qual um título é negociado nos mercados de capitais, sua variação ao 

longo do tempo, os proventos dele decorrentes e a tentativa de sua previsão têm sido 

estudados em finanças. Admitindo-se as premissas de dividendos e taxas de desconto 

constantes (CUTHBERTSON e NITZCHE, 2004), o preço de uma ação é equivalente ao 

valor presente de seus dividendos, o que implica na fórmula de valoração racional (RVF) 

demonstrada em (1.1), onde  representa o preço ou o valor fundamental da ação,  o 

operador de esperança matemática baseado no conjunto de informações ,  a taxa 

constante de desconto e  os dividendos proporcionados pela ação. 

 

 

O modelo é aplicável a diferentes tipos de investidores, uma vez que os que negociam 

no curto prazo obtêm o preço da mesma forma que aqueles que adquirem ações para formar 

carteiras de longo prazo, ou seja, através dos dividendos futuros (CUTHBERTSON e 

NITZCHE, 2004).  

As premissas de dividendos e taxas de desconto constantes devem ser analisadas 

individualmente, por suas características restritivas. 

Quanto aos dividendos, admite-se, entre outros fatores, que os melhores estimadores 

de dividendos futuros reais  são os dividendos atuais  acrescidos de um resíduo 

estocástico , como expresso em (1.2), sendo o resíduo puro, não relacionado com a 

variável independente e representando as novas informações possíveis sobre dividendos 

(CUTHBERTSON e NITZCHE, 2004). Admitindo-se os dividendos como uma variável 

estacionária, o resíduo racionalmente deve ser igual à zero, da mesma forma que o seu 

crescimento. Ao contrário, expectativas de dividendos futuros inconstantes implicariam em 

 e na ocorrência de crescimento também inconstante. 
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Quanto às taxas de desconto constantes, admite-se que o preço da ação depende dos 

dividendos e da taxa de desconto futuros, na condição de . Assumindo a 

constância das taxas de desconto, a fórmula de valoração racional demonstrada em (1.1) é 

válida na explicação do preço da ação. Imaginando, todavia, o desejo de um investidor de 

obter retornos futuros diferentes em cada um dos períodos futuros, resulta (1.3), em que as 

expectativas de retornos futuros  igualam um custo de capital futuro , este variante 

no tempo (CUTHBERTSON e NITZCHE, 2004).  

 

Substituindo (1.1) e escrevendo de forma compacta, obtêm-se (1.4), onde o valor 

fundamental da ação  corresponde ao somatório dos resultados da aplicação das taxas de 

desconto exponencialmente acumuladas  a todos os dividendos futuros .  

 

Todavia, (1.4) pode ser considerada não operacional (CUTHBERTSON e NITZCHE, 

2004), devido aos termos de expectativas não observáveis. Isto implica na impossibilidade de 

averiguação de proximidade entre o valor fundamental e o preço da ação. Devem-se testar 

hipóteses sobre as previsões de dividendos e taxas de desconto dos investidores e/ou modelos 

econométricos que alcancem mudanças estruturais em séries temporais (BIERENS e 

MARTINS, 2010). 

Os estudos econométricos sobre cointegração de séries temporais têm oferecido 

respostas para questões desta natureza. A cointegração oferece significado para a regressão de 

duas ou mais variáveis não estacionárias individualmente (WOOLDRIDGE, 2008), e cuja 

combinação pode tornar possível a eliminação da não estacionariedade (ASTERIOU e HALL, 

2007) demonstrando, portanto, a existência de um vetor que procede a transformação da 

estacionariedade (ENGLE e GRANGER, 1987) (JOHANSEN, 1991) e elimina o problema de 

regressões espúrias. A cointegração também é usada para capturar a noção de que variáveis 

não estacionárias possuem relação de equilíbrio de longo prazo (BALKE e FOMBY, 1997) e 

que a combinação linear de variáveis integradas é estacionária (PAULAUSKAS e RACHEV, 
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1998). As medidas de cointegração mais utilizadas (GREGORY, HAUG e LOMUTO, 2004) 

são as representadas pelos testes Dickley e Fuller aumentado (ADF) (ENGLE e GRANGER, 

1987),  (PHILLIPS e OULIARIS, 1990), do traço (TR) e máximo autovalor ou máxima 

verossimilhança (MAX) (JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991) e de Reinsel e Ahn 

(GREGORY, HAUG e LOMUTO, 2004).  

Todavia, é necessária a utilização de mecanismos de correção de erros dos vetores de 

cointegração (VECM), os quais representam que uma parte do desequilíbrio do 

relacionamento entre variáveis em um período é corrigida no período seguinte (ENGLE e 

GRANGER, 1987), para que relacionamentos de curto e longo prazo entre variáveis possam 

ser captados pelos modelos (ASTERIOU e HALL, 2007) (CUTHBERTSON e NITZCHE, 

2004) (ENGLE e GRANGER, 1987) e que sejam incorporadas vantagens de correção de 

desequilíbrios, eliminação de regressões espúrias, melhor seleção de modelos específicos e 

prevenção do crescimento de erros nas relações de longo prazo aos modelos de cointegração 

(ASTERIOU e HALL, 2007). 

Ainda assim, os mecanismos de correção de erros assumem como premissa vetores de 

cointegração que não variam conforme o tempo (TI VECM) (BIERENS e MARTINS, 2010), 

o que significa a possibilidade de não capturarem adequadamente quebras estruturais 

existentes em séries temporais de longo prazo, caracterizando má-especificação de modelos 

(MARTINS, 2005).  Para que as quebras estruturais sejam reconhecidas, os vetores devem 

variar no tempo, abrindo espaço para o estudo de mecanismos de correção de erros dos 

vetores de cointegração variáveis no tempo (TV VECM) (BIERENS e MARTINS, 2010).  

Para duas variáveis, um TI VECM típico relaciona a mudança em uma variável com os erros 

de equilíbrio passados e às mudanças passadas de ambas variáveis (ENGLE e GRANGER, 

1987). Para um número maior de variáveis, o TI VECM pode ser definido (ENGLE e 

GRANGER, 1987) pela representação de Β ou operador de mudanças passadas, formalizado 

em (1.5), onde  representa o desequilíbrio no período passado,  o resíduo 

estacionário de todas as variáveis e  a variável endógena.  

 

A representação de TI VECM também pode se dar por (1.6), onde  corresponde ao 

multiplicador de impacto dos efeitos de curto prazo, π o efeito de ajuste ou retorno do 
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desequilíbrio, com variáveis cointegradas e por definição  (ASTERIOU e HALL, 

2007). 

 

Por outro lado, a representação de TV VECM pode se dar em (1.7), sem interceptos e 

tendências, com erros seguindo a distribuição de Gauss, com Τ sendo igual ao número de 

observações,  o produto dos desequilíbrios ocorridos no nível da variável defasada no 

período anterior e  o somatório dos produtos de desequilíbrios ocorridos nas 

diferenças da variável em todos os períodos (MARTINS, 2005) . A comparação entre (1.6) e 

(1.7) permite observar a diferença no poder de captação de variações temporais de VECM. 

 

A representação de TV VECM em (1.7) pode ser considerada restritiva, uma vez que 

não permitiria (BIERENS e MARTINS, 2010) a aplicação direta de testes usuais de 

cointegração e de mecanismos de correção ADF (ENGLE e GRANGER, 1987), máxima 

verossimilhança ou máximo autovalor e traço (JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991). 

Neste sentido, (1.7) não seria validada de forma convergente a (1.6), mas para que isso ocorra, 

pode-se optar pela utilização de polinômios temporais (MARTINS, 2005). 

 O polinômio temporal de Chebyshev (CTP) é considerado adequado para resolver 

problemas dependentes do tempo, ou intervalos finitos, que podem ser escalonados ou 

traduzidos, onde   (BOYD, 2000) e, devido à propriedade de ortogonalidade, é 

recomendável para a solução de funções com tendência não lineares (BIERENS, 1997). O 

polinômio temporal de Chebyshev é representado por (1.8), onde  representa o elemento da 

amostra,  o período e  o total de períodos. A representação ilustrativa de CTP é apresentada 

no gráfico 1, considerando e . 

 

                         

 



20 
 

 

Gráfico 1 - Polinomio temporal de Chebyshev para T = 298 e I = 1, 3, 5 e 12 

Fonte : autor 

 

A substituição em (1.7) de  por α (MARTINS, 2005), resulta em (1.9), com a 

combinação de CTP com a forma restrita de TV VECM, ampliando a possibilidade de testes 

de hipóteses (nula de TI VECM) e de  cointegração, pelo simples multiplicação do polinômio 

pela variável dependente. Para a análise de RVF, auxilia na tentativa de operacionalização de 

(1.4).   

 

Em estudos quantitativos, a perspectiva teórica deve possuir os tópicos de teoria a ser 

utilizada, hipóteses ou proposições centrais da teoria, informação quanto à utilização anterior 

da teoria e sua aplicação e declarações que espelhem como a teoria se relaciona com o estudo 

proposto (CRESWELL, 2007) 

A teoria a ser utilizada neste trabalho é a Teoria das Expectativas Racionais e da 

Movimentação de Preços (RE) desenvolvida por John F. Muth, em 1961 (MUTH, 1961). Ela 
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propõe que, em equilíbrio, os preços e/ou expectativas são formados através de modelos 

dinâmicos racionais, com a utilização de toda informação existente no sistema econômico.  

A hipótese de expectativas racionais (REH) declara que a informação é escassa e o 

sistema econômico geralmente não a desperdiça, a forma com que as expectativas são 

formadas depende especificamente da estrutura do sistema relevante que descreve a economia 

e que a previsão pública não possui efeitos substanciais na operação do sistema econômico 

(MUTH, 1961). 

RE se relaciona com RVF na explicação da formação do preço das ações. 

Considerando-se ainda a variabilidade das taxas de retorno de ativos, cujo tratamento é dado 

através do polinômio temporal de Chebyshev ou CTP, RE serve de referencia para  de TI 

VECM, a ser testada neste trabalho e para a análise de resultados obtidos. 

Os objetivos deste trabalho são os de testar a racionalidade dos agentes econômicos na 

formação dos preços de ações do mercado acionário brasileiro e validar a medida de 

cointegração com vetores variando no tempo ou TV VECM 

O referencial teórico desta tese será aprofundado no capítulo 2, explorando-se as 

várias formas de expectativas e as tentativas de modelagem das expectativas racionais através 

de medidas diretas. A adoção de CTP poderia representar uma forma de captar tais 

expectativas neste sentido. 

A literatura sobre os conceitos de cointegração, quebras estruturais, polinômios 

temporais de Chebyshev, mecanismos de correção de erros de vetores de cointegração 

variantes no tempo e fórmula de valoração racional é explorada no capitulo 3. 

No capítulo 4 são explicitados todos os aspectos metodológicos do trabalho, 

especialmente quanto aos objetivos e hipóteses, com destaque para o software utilizado na 

condução dos testes das hipóteses, o qual foi especialmente desenvolvido por Herman J. 

Bierens e disponibilizado gratuitamente em forma eletrônica. 

O capítulo 5 é especialmente dedicado aos resultados obtidos, separando-os pelas 

frequências mensal ou trimestral e pelos dados norte-americanos. Destaca-se a rejeição da 

hipótese nula de constância nos vetores de cointegração e, portanto, das taxas de retornos de 

ativos no Brasil para a maior parte das ações da amostra, em ao menos um polinômio, tanto 

mensal quanto trimestralmente. Todavia, não ocorre a rejeição da hipótese nula de 
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desigualdade entre valor fundamental e preço da ação. Para os dados norte americanos são 

obtidos surpreendentes resultados, validando o modelo de Bierens e Martins (BIERENS e 

MARTINS, 2010) para mercados de capitais com longo histórico e elevada quantidade de 

ações listadas para negociação.  

Finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Em estudos quantitativos, a perspectiva teórica deve possuir os tópicos de teoria a ser 

utilizada, hipóteses ou proposições centrais da teoria, informação quanto à utilização anterior 

da teoria e sua aplicação e declarações que espelhem como a teoria se relaciona com o estudo 

proposto (CRESWELL, 2007) 

2.1 Teoria 

A teoria a ser utilizada neste trabalho é a Teoria das Expectativas Racionais e da 

Movimentação de Preços (RE) desenvolvida por John F. Muth, em 1961 (MUTH, 1961). Ela 

propõe que, em equilíbrio, os preços e/ou expectativas são formados através de modelos 

dinâmicos racionais, com a utilização de toda informação existente no sistema econômico. A 

essência da teoria pode ser considerada como a de que os agentes possuem algum modelo da 

economia que relaciona variáveis exógenas com as endógenas que eles têm interesse em 

prever (GROSSMAN, 1981). 

 Esta teoria tem sido considerada predominante nos estudos econômicos sobre 

expectativas (LEVINE, 1993) com o argumento de que os agentes são otimizadores de 

recursos e utilizam esta característica para realizar suas previsões. As expectativas não 

possuiriam medidas diretas (LEVINE, 1993), sendo testadas indiretamente por outras medidas 

com o suporte de hipóteses auxiliares ou com a aplicação de instrumentos ou surveys a uma 

determinada população.  

Uma das justificativas da teoria é a de que os agentes aprendem a formar as 

expectativas racionais (BRAY e SAVIN, 1986). A literatura do aprendizado racional pode ser 

dividida na parte em que as expectativas são formadas em modelos corretamente 

especificados e em suas estimativas, ambos de conhecimento prévio dos agentes e em outra 

parte, a qual assume a existência de má-especificação de modelos e o conhecimento apenas 

parcial ou limitado dos agentes (BRAY e SAVIN, 1986). 

Admite-se a existência de outras estratégias de pesquisa para modelagem de tais 

expectativas (LOVELL, 1986), tais como a Lei de Ferber, as expectativas adaptativas, as 

expectativas implícitas e a subestimativa variável.  
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A lei de Ferber, desenvolvida por Robert Ferber em 1953, sustenta que os agentes 

permitem a revisão periódica de suas previsões, para captar os movimentos sazonais baseados 

em informações recentes (LOVELL, 1986).  

O tema das expectativas adaptativas começou a ser estudado por John Hicks em 1939, 

sendo ampliado posteriormente por Marc Nerlove em 1964 (LOVELL, 1986).  A premissa 

neste caso é a de que a previsão para o período é a mesma do período anterior, se este foi 

perfeitamente acurado (LOVELL, 1986), com o modelo representado em (2.1), onde P é o 

preço, A previsão e  o nível de precisão da previsão anterior, variando entre zero e um. 

 

As expectativas implícitas evitam a modelagem explícita dos processos pelos quais as 

expectativas são geradas (LOVELL, 1986) através da formação de certas hipóteses a respeito 

do comportamento das previsões, tal como a hipótese de as previsões serem não viesadas e o 

erro de previsão ou resíduo ser igual a zero. (LOVELL, 1986). Posteriormente, Edwin Mills 

incrementou as expectativas implícitas em 1953, por admitir a inexistência de autocorrelação 

entre as variáveis, utilizando a previsão como variável independente do modelo, como 

representado em (2.2), com .  

 

Exatamente se opondo às expectativas implícitas, John Muth (MUTH, 1961) sustentou 

que o resíduo deve ser distribuído independentemente da previsão e não correlacionado ao 

preço (LOVELL, 1986), como demonstrado em (2.3), desenvolvendo assim a teoria que apoia 

este trabalho, com . John Muth sustenta que o resíduo deve ser não 

correlacionado com o conjunto inteiro de informações que é disponível ao agente no momento 

em que a previsão é realizada (LOVELL, 1986), o que implica no conceito de expectativas 

suficientes decorrentes de estimadores suficientes, os quais utilizam toda a informação 

existente na amostra (LOVELL, 1986). 

 

A implicação de tais requisitos é a de que o erro de previsão deve ser não 

correlacionado com as informações históricas ou com o comportamento da variável que está 

sendo prevista (LOVELL, 1986). Daí surge o conceito de racionalidade fraca, onde o 
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modelo de regressão contém variáveis defasadas da previsão como independentes, as quais 

devem possuir coeficientes não significativamente diferentes de zero (LOVELL, 1986), como 

demonstrado em (2.4) 

 

Há também o conceito de racionalidade robusta, onde qualquer variável conhecida 

do agente deve ser não correlacionada com o erro de previsão (LOVELL, 1986), significando 

portanto a inexistência de autocorrelação. 

A teoria é considerada consistente também com a existência de informações 

heterogêneas e assimétricas no sistema econômico (GROSSMAN, 1981), pois em equilíbrio 

os preços transmitem significativa quantidade de informação (GROSSMAN, 1981). O 

conjunto das informações disseminadas entre os agentes os tornaria racionais, ao contrário da 

posse das informações por um agente central, o qual não conseguiria ser Pareto ótimo na 

alocação dos recursos em uma economia competitiva, desde que os mercados sejam 

completos (GROSSMAN, 1981). Há também a sustentação de que o equilíbrio proposto pela 

teoria também pode ser alcançado por um agente central, variando conforme o tipo de 

racionalidade, fraca ou robusta (COUTINHO, 1986). 

Diamantaras (DIAMANTARAS, 1992) apresenta interessante visão geral sobre RE e 

seu desenvolvimento, dividindo-a na parte interessada nas implicações macroeconômicas de 

RE e outra, microeconômica, onde cada agente possui informações privadas sobre variáveis 

aleatórias, das quais a realização influencia a preferência de todos os outros agentes e, desta 

forma, influenciando o equilíbrio de toda a economia. Nesta parte, cada agente é tido como 

maximizador de utilidade, condicionada à sua informação e à informação que pode ser 

inferida pela movimentação dos preços na economia. Os preços, por sua vez, podem conter 

total ou parcial informação sobre as variáveis aleatórias. Se contiverem total informação ao 

equilíbrio é atribuído o nome de completamente revelador (FR).  O desenvolvimento de 

técnicas de simulação de economias artificiais prova genericamente a existência de 

expectativas racionais completamente reveladoras (FR RE). 

 

2.2 Hipótese 

A hipótese de expectativas racionais (REH), que apoia a teoria, declara que a 

informação é escassa e o sistema econômico geralmente não a desperdiça, a forma com que as 
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expectativas são formadas depende especificamente da estrutura do sistema relevante que 

descreve a economia e que a previsão pública não possui efeitos substanciais na operação do 

sistema econômico (MUTH, 1961), não significando que as corporações teriam lucro igual a 

zero, porque individualmente as previsões podem estar sujeitas a erros maiores que os 

previstos pela teoria, que exista similaridade entre as ações dos gestores e as equações teóricas 

e que exista perfeição ou homogeneidade nas previsões dos gestores (MUTH, 1961).  REH 

também pode ser tratada como a hipótese de maximização dos lucros (FAIR, 1993).  

Como premissas, REH assume que os resíduos aleatórios são normalmente 

distribuídos, há equivalentes de certeza para as variáveis a serem previstas e que as equações 

do sistema e fórmulas de expectativas são lineares. (MUTH, 1961). A REH pode ser também 

observada em (2.5), que resulta no equilíbrio de mercado, através das equações de oferta e 

demanda, onde  é a quantidade produzida em um período que dure o mesmo que o processo 

produtivo,  é a quantidade consumida,  é o preço de mercado no período t,  é o preço 

de mercado que se espera venha a prevalecer no período , considerando as informações 

existentes até o período anterior. O desenvolvimento de REH em (2.6) conduz a resíduo = 0 

(MUTH, 1961), ou racionalidade sem desvios. 

 

 

 

Assumindo-se desvios na racionalidade e pesos para diferentes elementos de cross-

section, o preço de mercado esperado resultaria da combinação de unidade de informação , 

maior que um para sobre desconto e menor que um para sub desconto, com  a ponderação 

resultante atribuída aos distúrbios mais recentes , adicionado aos pesos dos demais 

resíduos (MUTH, 1961), como expresso em (2.6).  Adicionalmente, se houver defasagem no 

tempo para obtenção da informação entre os agentes do mercado,  representa a fração 

daqueles que possuem informação privilegiada ou insiders. 
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Os testes de REH se tornaram comuns nos estudos sobre commodities agrícolas, bem 

como na modelagem das expectativas na agricultura (HOLT e McKENZIE, 2003), embora as 

abordagens das expectativas ingênua e adaptativa tenham também sido utilizadas (HOLT e 

McKENZIE, 2003) e com as pesquisas recentes tendo se concentrado nas expectativas de 

indução de oferta, com a abordagem de expectativas previsíveis por um modelo dinâmico de 

regressão ou quase racionais e a de expectativas heterogêneas com múltiplos regimes de 

expectativas coexistindo entre diferentes grupos de agentes (HOLT e McKENZIE, 2003). 

Uma tradicional premissa sobre expectativas é a estacionariedade da variável prevista, 

enquanto para REH a previsão pode ser alcançada econometricamente, através de vetores 

(FAIR, 1993) existentes entre as variáveis. 

A análise conjunta das diversas estratégias de formação das expectativas, 

especificamente em relação à distribuição das variâncias, conduz à observação de que todas as 

estratégias enfatizam a incerteza de curto prazo em detrimento daquela de longo prazo, mas as 

expectativas racionais apresentam menores variâncias para dados de maior frequência, 

especialmente em sua forma fraca ou de presença de autocorrelação, mesmo apresentando 

maiores variâncias no longo prazo, no qual estariam mais interessados os agentes.  

(FISHMAN, 1964).  

REH se mostra dominante em relação às outras estratégias de expectativas mesmo 

com a variância dos preços sendo limitadas por um agente garantidor (HOLT e JOHNSON, 

1989).  

Aplicando ortogonalidade às variáveis não observáveis tidas como estímulos de 

respondentes em questionários, Ivaldi (IVALDI, 1992) desenvolveu teste de REH e obteve o 

resultado de não rejeição da hipótese para parte dos casos, considerando as expectativas de 

mudanças de demanda a partir de surveys da indústria manufatureira da França.  

Lovell (LOVELL, 1986) sustenta que, após analisar os estudos empíricos sobre REH, 

esta não é dominante sobre as outras estratégias de formação de expectativas, como se tem 

utilizado comumente. Segundo o mesmo, há evidências de uma mistura entre evidências 

implícitas e racionais, sendo na primeira as variâncias reais menores que as previstas e na 

segunda o contrário, com as expectativas racionais sendo mais observáveis em indústrias de 

bens duráveis e as implícitas nas de bens não duráveis (LOVELL, 1986), concluindo 

categoricamente que, considerando os resultados empíricos, as expectativas seriam um rico e 
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variado fenômeno que não é completamente capturado pelo conceito de expectativas racionais 

(LOVELL, 1986). Para este autor, as evidências empíricas teriam levado John Muth a 

reformular seu modelo em 1985, permitindo que as variâncias das previsões excedam aquelas 

das realizações (LOVELL, 1986), com a especificação de (2.7), onde  sendo uma variável 

dependente não observável,  e  resíduos estocásticos não observados sujeitos a restrições 

com a condição de . 

 

 

2.3 Utilização anterior 

 

A RE teve um profundo efeito na teoria econômica (RENY e PERRY, 2006), sendo 

consenso que necessitaria ainda de um fundamento estratégico (RENY e PERRY, 2006). 

Os estudos sobre a teoria de expectativas racionais ou RE podem ser divididos em 

estudos relacionados aos mecanismos de negociação, à produção, salário, inflação e moeda, à 

ações, dívida e preços e à heterogeneidade da informação.  

Quanto aos mecanismos de negociação, o trabalho seminal foi o de Milgron (1981), 

seguido dos trabalhos de Kennan (1979), Pesendorfer e Swinckels (1997) e com a revisão 

final e propositura de fundamento estratégico de  Reny e Perry (2006). 

Milgron (MILGRON, 1981) procura reforçar a ligação entre a literatura de RE e os 

mecanismos de negociações do mercado, através do desenvolvimento de um modelo do tipo 

Vicrey (compradores estratégicos, vendedores passivos e produção limitada) de compras com 

efeitos explícitos de RE, que considera a existência de compradores racionais e limitadamente 

racionais e uma quantidade idêntica de produção, concluindo não existir tensão entre a coleta 

de informações e a eficiência informacional dos preços.  

Kennan (KENNAN, 1979) utiliza RE para especificar um modelo de ajuste parcial de 

expectativas, utilizando o valor atual da variável como proxy da expectativa dos agentes, 

obtendo estimativas consistentes dos parâmetros do modelo de ajuste parcial, permitido que 

este modelo deixe de utilizar as expectativas adaptativas, passando para RE. 
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Pesendorfer e Swinckels (PESENDORFER e SWINKELS, 1997) consideram o 

modelo de Milgron restritivo por alcançar a eficiência informacional apenas com premissas 

informacionais extremas, e que um leilão tipo Vicrey, porém com produção crescente, 

acarreta agregação informacional aos preços, ainda se os sinais individuais dos compradores 

forem minimamente informativos.  

Reny e Perry (RENY e PERRY, 2006) adotam um leilão com compradores e 

vendedores informacionalmente estratégicos, mas em um mercado com grande quantidade de 

negócios, encontrando resultados de equilíbrio bastante próximos a REE e igualmente o preço 

de equilíbrio é bastante próximo do comportamento de tomadores de preços. 

Quanto à produção, salários, inflação e moeda, destacam-se os trabalhos de Turnovsky 

e Watcher (1972), Hall (1978), Radner (1979), Neary e Stiglitz (1983), Evans (1985), Bray e 

Savin (1986), Luger e Stahl II (1986), Cummins e Outreville (1987), Pemberton (1988),  

Bruno e Fischer (1990), Keil e Richardson (1990),  Fair (1993), Miranda e Glauber (1993), 

Lee (1994), Bonfim e Diebold (1997),  Roberts (1997), Ball e Croushore (2003), Marcet e 

Nicolini (2003) e Carrol (2003).  

Turnovsky e Watcher (TURNOVSKY e WATCHER, 1972) desenvolveram modelo 

de teste de RE diretamente através das mudanças de preços e salários, observando que as 

expectativas de preços e salários são importantes na explanação dos movimentos atuais dos 

mesmos, que as mudanças atuais dos salários demonstram-se constantes em relação a 

quaisquer das equações utilizadas para prever salários e que RE se demonstra superior em 

relação às demais estratégias de formação de expectativas. 

Hall (HALL, 1978) avalia o impacto de mudanças inesperadas nos imposto sobre 

receitas e renda considerando RE, observando que tais mudanças não representam choques 

significativos na oferta no curto prazo, pela predeterminação de salários, e também não 

representam alteração de curto prazo nos investimentos, determinando, todavia, as 

expectativas inflacionárias e concluindo que uma economia em RE é mais sensível à 

mudanças tributárias do que em expectativas adaptativas. 

Radner (RADNER, 1979)  sustenta a existência de RE e de conteúdo informativo dos 

preços com a condição de que o número de estados da natureza sobre a informação inicial seja 

finito, pelo que todos os agentes têm acesso às informações dos agentes que dispunham da 

informação no momento inicial. 
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Neary e Stiglitz (NEARY e STIGLITZ, 1983) desenvolveram modelo de RE robusta 

com restrições, onde os agentes seriam capazes de prever precisamente as restrições futuras, 

sustentando que diversas formas de equilíbrio presente seriam possíveis de serem atingidas 

com os mesmos níveis de salários e preços presentes e futuros, com a introdução do conceito 

de expectativas restritas racionais. 

Evans (EVANS, 1985) estuda a estabilidade de expectativas em RE, considerando 

modelos lineares e equilíbrio múltiplo, aplicando um modelo a exemplos macroeconômicos, 

concluindo que a estabilidade de expectativas pode ser um bom critério de seleção de 

modelos. 

Bray e Savin (BRAY e SAVIN, 1986) utilizam modelos clássicos lineares de oferta e 

demanda com defasagem de produção para, através de técnicas econométricas padrões, 

estudar se os agentes são capazes de formar as expectativas racionais. O modelo desenvolvido 

permite a alteração dos coeficientes a partir da mudança das variáveis exógenas a cada 

período de tempo, formando, então, parâmetros variantes no tempo, com o equilíbrio de RE 

sendo uma função linear dos coeficientes estimados da regressão, concluindo que os agentes 

falham em reconhecer as informações passadas e seus modelos sofrem de má-especificação. 

Luger e Stahl II (LUGER e STAHL II, 1986) testaram modelos de substituição de mão 

de obra intertemporal, considerando RE, expectativas adaptativas e a ortogonalidade das 

variáveis, mas especialmente verificando a ocorrência de má-especificação através de testes 

de exogenia baseados em trabalho de Hausman, observando que a má-especificação causa 

resultados viesados e inconsistentes, sugerindo a utilização de variáveis instrumentais 

exógenas e contemporâneas, não encontrando significância das respostas de fornecimento de 

mão de obra aos salários reais e não rejeitando REH na predeterminação dos salários. 

Cummins e Outreville (CUMMINS e OUTREVILLE, 1987) sustentam que os prêmios 

de seguros cobrados de segurados são configurados a partir de RE, com equilíbrio restrito ao 

mercado segurador e não à economia como um todo, e tal hipótese apoiaria a existência de 

ciclos de redução dos preços em economias industrializadas específicas. 

Pemberton (PEMBERTON, 1988) analisou a questão da regressão infinita, onde as 

expectativas dos agentes dependem das expectativas dos outros agentes, com a proposição de 

um modelo de ajuste assimétrico em resposta aos choques exógenos, com a premissa de que 

os salários caem mais lentamente em recessões e não são elevados nos períodos de expansão. 
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Bruno e Fischer (BRUNO e FISCHER, 1990) sustentam que o equilíbrio econômico 

em RE e em expectativas adaptativas é alcançado através da adoção de uma âncora nominal 

pelo governo. Sem a referida âncora, em RE o equilíbrio é associado positivamente ao nível 

de inflação. Adicionando-se financiamento com dívida pública, o equilíbrio é alcançado com 

a fixação da taxa de juros.  

Keil e Richardson (KEIL e RICHARDSON, 1990) comparam RE, expectativas 

adaptativas e mecanismos de correção de erros para a modelagem de função de demanda de 

moeda na economia canadense, observando superior especificação através dos mecanismos de 

correção de erros, mas ressaltando similar solução no longo prazo, o que os fazem concluir 

pela importância da análise para a adoção de política monetária de curto prazo. 

Fair (FAIR, 1993) utiliza-se da combinação de equações com e sem RE, com a 

finalidade de testar REH. Os resultados da análise de quatro testes aplicados a dezesseis 

equações macroeconômicas, utilizando de mínimos quadrados ordinários de dois estágios, 

demonstram não ter sido confirmada REH, sugerindo que futuras pesquisas devam ter a 

cautela de testar para má-especificação, bem como utilizar outras técnicas estatísticas, como 

máxima verossimilhança de informação total, como proposta em Fair e Taylor (FAIR e 

TAYLOR, 1990). 

Miranda e Glauber (MIRANDA e GLAUBER, 1993) utilizaram-se dos métodos de 

programação dinâmica e máxima verossimilhança em desequilíbrio para estimar um modelo 

de RE não linear e dinâmica, de forma a capturar os fenômenos de mercados de soja em grão 

com formação de preço e estocagem governamental coexistindo com agentes privados, 

validando o modelo e sugerindo modificações para aplicações aos demais produtos. 

Comparando o modelo em RE com modelo de expectativas autorregressivas, RE obteve 

menor coeficiente de erro de previsão dos preços. 

Lee (LEE, 1994) testou RE em nove setores da indústria britânica, no período de 1972 

a 1989, através das expectativas sobre preços e inflação de custos apuradas através de surveys, 

obtendo o resultado de que a racionalidade não pode ser rejeitada em todos os setores, como 

observado em relação aos dados agregados, alertando para o fato de que os dados agregados 

podem conter viés de agregação.  

Bonfim e Diebold introduzem a complementaridade estratégica na observação das 

premissas de REH (BONFIM e DIEBOLD, 1997), relaxando gradativamente a robustez de 
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RE, para analisar a persistência de choques de produção sobre a própria produção, sobre a 

moeda e sobre os preços, primeiro sem quaisquer interações, segundo com a RE fraca para, ao 

final, admitir a possibilidade de limitação na racionalidade e existência de complementaridade 

(BONFIM e DIEBOLD, 1997), concluindo que o trabalho pode ser uma contribuição ao 

entendimento da elasticidade da oferta. 

Roberts (ROBERTS, 1997) sustenta, analisando surveys sobre expectativas de 

inflação, que estas não são constantes e que as expectativas de inflação são menos que 

perfeitamente racionais, partindo da análise do referencial que indica que a inflação é mais 

constante que os preços e que as expectativas são menos que perfeitamente racionais, 

concluindo, todavia, que a mudança de premissa de RE para RE menos que perfeita na 

política econômica requer certo grau de humildade dos analistas, para abandonarem regimes 

consolidados e de fácil utilização. 

Ball e Croushore analisaram o efeito das mudanças em políticas econômicas sobre as 

expectativas de produção e inflação (BALL e CROUSHORE, 2003) e observaram que as 

mudanças de política econômica têm maior efeito sobre a produção atual que sobre as 

expectativas de produção, sendo acurada para medir os erros de expectativas de produção, o 

que seria uma violação de RE (BALL e CROUSHORE, 2003). As mesmas mudanças não 

predizem os erros de expectativas sobre a inflação. 

Marcet e Nicolini (MARCET e NICOLINI, 2003) desenvolveram um modelo de 

aprendizado racional limitado, para testar as observações e hiperinflação em diversos países, 

na década de 80. Observaram que embora possa ser considerado um avanço em relação a RE, 

não é capaz de substituir a validade desta. Relevante notar que as observações indicaram 

também para a inconsistência de medidas adotadas por países sul americanos que passaram 

por processos de hiperinflação. 

Carroll (CARROLL, 2003) desenvolveu um modelo que procura captar as 

expectativas de donas de casa a partir das notícias sobre previsões de analistas profissionais, 

sob a argumentação de que RE é tida como indiscutível, porém sem instrumentos que tornem 

as expectativas observáveis.  Os resultados e estimativas obtidos indicam que os agentes 

analisados atribuem pouca importância às notícias, gerando constância em suas expectativas, 

como importantes implicações macroeconômicas. 
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Quanto à ações, dívida e preços pode-se elencar os trabalhos de Kohn (1978), Easley e 

Jarrow (1983), Danthine e Donaldson (1986), Simon (1989), Diamantaras (1992), 

Timmerman (1994), Burkley e Harris (1997), Garmaise (2001), Brav e Heaton (2002), 

Grundy e Kim (2002) e Marçal (2004).  

Kohn (KOHN, 1978) delimita um mercado competitivo de uma commodity com 

preços futuros incertos para descrever o comportamento racional de um especulador e usá-lo 

como base para discussão de RE, com resultados de que o comportamento do especulador é 

determinado apenas pelo preço do primeiro período subsequente, de que alterações nas 

variáveis de custo de estocagem ou capital carregam o risco do período subsequente, 

diminuindo a demanda por lucros do especulador e, por fim, de que a diferença entre o preço 

atual e a esperança média do primeiro período subsequente será igual a margem de 

carregamento do custo e que a unicidade de tal equilíbrio depende de expectativas 

conservadoras e da baixa proporção de especulação em relação à demanda dos consumidores. 

Easley e Jarrow (EASLEY e JARROW, 1983) sustentam que o conceito de 

expectativas homogêneas apresenta consistência com a eficiência de mercado somente em 

RE, salientando a noção de que em RE os agentes não poderiam obter excessos de retornos, o 

que significaria eficiência de mercado. 

Danthine e Donaldson (DANTHINE e DONALDSON, 1986) examinam a premissa de 

que as ações constituem boa proteção contra a inflação de origem não monetária, sob a 

perspectiva de RE, adicionando restrições monetárias e um emissor de moeda nominal ao 

modelo desenvolvido, concluindo que os preços de ações e commodities, taxas de retorno e de 

inflação são variáveis econômicas simultaneamente determinadas e dependentes umas das 

outras, oferecendo argumento contrário à premissa examinada. 

Simon (SIMON, 1989) examinou RE em dados de títulos da dívida pública americana 

de 1961 a 1988, com a utilização de variáveis instrumentais e com prêmio de risco 

especificado para oscilar na mesma proporção da volatilidade dos excessos de retorno, 

obtendo o resultado de confirmação de REH de 1961 a 1979 e rejeição para subperíodos, 

exceto 1972 a 1979, quando utilizada média móvel de mudanças das taxas de juros absolutas 

utilizada como proxy do prêmio de risco. 

Diamantaras (DIAMANTARAS, 1992) utiliza-se do equilíbrio de Lindahl para 

sustentar a existência genérica de RE robusta usando somente os preços dos bens privados 
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como sinais, concluindo que tal existência faz coincidir todas as versões do conceito de 

equilíbrio. 

Timmerman (TIMMERMAN, 1994) sustenta que o processo de aprendizado de 

formação de RE pode explicar a volatilidade dos preços das ações no Reino Unido, com o 

processo de aprendizado não garantindo a formação de expectativas racionais, sobretudo no 

longo prazo, com o equilíbrio de RE podendo ser alcançado com a priorização da dinâmica de 

curto prazo e com a adoção de medidas de especificação dos modelos utilizados. 

Burkley e Harris (BURKLEY e HARRIS, 1997) testaram e obtiveram resultados que 

confirmam a hipótese de que a volatilidade das ações é relacionada à falha do mercado em 

formar expectativas racionais. Para tanto, utilizaram-se de dados de previsões dos analistas, 

relacionados aos lucros futuros de longo prazo das companhias. A volatilidade demonstrou 

associação positiva ao nível de lucros esperados, tornando subavaliadas ações de companhias 

com baixo nível de lucros esperados e superestimadas aquelas com previsões de lucros 

elevados. 

Garmaise (GARMAISE, 2001) sustenta que as corporações podem criar valor se 

estudarem as crenças de mercado antes de realizarem oferta de ações ou títulos de dívida, 

através de modelo que considera que as expectativas racionais dos investidores são variantes 

no tempo, demonstrando que os resultados são consistentes com RE na existência de apenas 

dois investidores, o que não ocorre na existência de vários investidores, onde são 

maximizados os múltiplos desentendimentos. 

Brav e Heaton estudam diferentes padrões de preços de ativos diante de referenciais 

teóricos opostos (BRAV e HEATON, 2002), quais sejam, da irracionalidade e da incerteza 

racional, sendo que ambas relaxam REH, mas procuram a previsibilidade e as formulações 

matemáticas que as tornam difíceis de distinguir (BRAV e HEATON, 2002). O trabalho 

conclui que embora a irracionalidade possa gerar anomalias financeiras, o desaparecimento 

das mesmas pode se dever ao aprendizado racional ou à capacidade dos agentes em arbitrar e 

rejeitar padrões de preços (BRAV e HEATON, 2002). 

Grundy e Kim (GRUNDY e KIM, 2002) observaram que a volatilidade do mercado de 

ações em uma economia com informações heterogêneas tende a ser de 20% a 46% maior que 

em outra, onde todos os sinais sejam publicamente anunciados, através de um modelo misto 

de expectativas adaptativas e racionais, ao qual denominou de ruidosas expectativas racionais. 
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Marçal (MARÇAL, 2004) analisou a estrutura a termo das taxas de juros de títulos da 

dívida soberana, testando RE através de interessante modelo de teste direto com aplicação de 

restrições aos vetores autorregressivos, sem utilização de surveys, tendo validado sua medida 

através de dados internacionais, com séries extensas, concluindo pela possibilidade de teste 

direto de RE através de vetores autorregressivos e cointegração. Como resultados, o autor 

indica a forte rejeição de RE para dados brasileiros com frequência trimestral e a sua 

confirmação para as frequências de longo prazo. 

Já no caso da heterogeneidade da informação destacam-se Revankar (1980), Lang, 

Litzemberger e Madrigal (1992), Smith e McAleer (1995) e Binder e Pesaran (1998). 

Revankar (REVANKAR, 1980) desenvolveu a validação de REH frente às demais 

estratégias de formação de expectativas, pelo teste da hipótese nula de restrições de REH 

através de máxima verossimilhança de informação completa e do teste de Wald. 

Lang, Litzenberger e Madrigal (LANG, LITZENBERGER e MADRIGAL, 1992) 

testaram RE e noisy RE em relação às suas previsões sobre volume de negócios a partir das 

informações de sinais públicos. Os resultados suportam a forma noisy de RE, demonstrando 

sua existência, mas não de forma suficiente para obscurecer o conteúdo de informação dos 

preços, além de observarem também o impacto da dispersão de informação privilegiada entre 

os agentes sobre os volumes negociados. 

Smith e McAleer (SMITH e McALEER, 1995) utilizam-se dos modelos de 

probabilidade, de probabilidade com parâmetros variantes no tempo e da abordagem de 

regressão, para a conversão de survey em dados quantitativos sobre expectativas, comparando 

o conteúdo das expectativas de survey com modelos de séries temporais e obtendo o resultado 

de que os modelos de expectativas são superiores para muitas séries. Adicionalmente, foi 

testada RE através do teste de ortogonalidade.  

Binder e Pesaran desenvolveram um modelo que procura solucionar a presença de 

heterogeneidade de informação e de interação social entre os agentes (BINDER e PESARAN, 

1998), através da premissa de que os agentes formam suas expectativas somente através da 

informação pública, ou seja, a proposta dos autores é a de resolver o problema da regressão 

infinita das expectativas. Os autores limitam o conjunto de informações dos agentes para 

preservar a ortogonalidade do resíduo em relação às variáveis dos modelos dos agentes 

(BINDER e PESARAN, 1998), de forma a observar a premissa de RE na forma robusta. 
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2.4 Relação  

 

A teoria descrita possui relação direta com o tema deste trabalho.  

As expectativas sobre os vetores de cointegração (  e seus mecanismos de correção 

de erros  (JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991) permitem a busca da solução para 

(1.4), substituindo a taxa de desconto (  pela combinação corrigida dos vetores de 

cointegração ( ), como demonstrado em (2.8). 

 

A introdução da variabilidade temporal nos vetores de cointegração  e seus 

mecanismos de correção ( , através de CTP (BIERENS e MARTINS, 2010), com a 

utilização de variáveis exógenas irrestritas ao modelo genérico, faz com que o resíduo  

possa ser não significativamente diferente de zero (0) e não correlacionado com todas as 

variáveis do modelo, resultando na inconstância das taxas de retorno de ativos e, 

consequentemente, podendo indicar que os agentes utilizariam a informação de maneira não 

captada pelos modelos que utilizam vetores de cointegração constantes no tempo.  

De fato, testar a hipótese nula de constância dos mecanismos de correção de erros dos 

vetores de cointegração  equivale a testar REH em sua forma robusta, pois a 

suposição é a de que a volatilidade dos ativos reflita a busca, pelos agentes, de vetores de 

cointegração diferenciados para cada um dos períodos futuros e, portanto, tal fato 

representaria uma escolha racional sobre retornos de ativos.  

O esforço do trabalho é analisar se os vetores variam no tempo e, em caso positivo, se 

os mesmos podem explicar eventual relacionamento de longo prazo entre as variáveis 

estudadas.  

Considerando que preços  e dividendos (  são não estacionários 

individualmente, mas cointegrados pelo resíduo, a relação de longo prazo existente entre tais 

variáveis pode ser expressa em (2.9) (ASTERIOU e HALL, 2007), com 
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 sendo a notação matricial que permite que as variáveis sejam 

todas endógenas, inclusive as resultantes da combinação de CTP com preço e dividendos.  

 

Tal combinação, comparável aos modelos de equação simples descritos em 3.1.1, pode 

ser reformulado com a especificação de VECM, demonstrada em (2.10), com 

e  e ainda 

com a possibilidade de decomposição de  que contém as informações do relacionamento de 

longo prazo em  , incluídos em (2.8), com  como a velocidade do ajuste para os 

coeficientes de equilíbrio e  a matriz de coeficientes de longo prazo. (ASTERIOU e HALL, 

2007). 

 

A substituição realizada em (2.8) incorpora os vetores e as correções de (2.10) e 

permite que RVF seja operacionalizada, sugerindo que talvez os vetores possam explicar, ao 

menos, parte das expectativas dos agentes.   

Ou seja, a operacionalização ocorre pela combinação das expectativas racionais com a 

variabilidade no tempo dos vetores de cointegração e de seus mecanismos de correção. Os 

agentes formariam, desta forma, suas expectativas de forma racional, em relação ao preço e o 

retorno de ativos no Brasil.  

Se o preço futuro de um ativo no Brasil é formado racionalmente, então os dividendos 

e a variabilidade de retornos esperados futuros é que o determinam. Tal dedução reforça a 

existência de RE na forma robusta, em detrimento das demais estratégias de formação das 

expectativas e do processo de aprendizado de formação de expectativas. 

Uma possível restrição para observar tal fenômeno talvez seja relacionada com o viés 

causado pelo desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, que reflete diretamente na 

quantidade de ativos analisados e da extensão de suas séries, conforme já observado em 

outros estudos (MARÇAL, 2004). 

Todavia, tal viés de tamanho parece não ser capaz de invalidar a utilização dos vetores 

de cointegração e seus mecanismos de correção, adotando-se a variabilidade no tempo de 
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CTP, através da nula de TI VECM, como demonstra a geração de dados por simulação 

promovida por Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010).  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A revisão da literatura compartilha resultados de estudos relacionados ao que se 

desenvolve, posiciona este na corrente mais ampla da literatura sobre o assunto e fornece um 

indicador para a importância do estudo e a base para a comparabilidade dos resultados obtidos 

(CRESWELL, 2007). Além destes, a revisão da literatura possui o objetivo de orientar 

determinado estudo desde a definição do problema até a interpretação dos resultados 

(ALVES, 1992). Neste capítulo, procura-se revisar estudos seguindo alguns dos principais 

conceitos utilizados no trabalho, para que seja possível o posicionamento deste na literatura 

bem como a discussão dos resultados. 

 

3.1 Cointegração 

 

3.1.1 Equação simples 

O relacionamento de longo prazo entre duas variáveis não estacionárias 

individualmente, mas que juntas apresentam esta propriedade através dos resíduos, é tema de 

relevante interesse em econometria de séries temporais (ASTERIOU e HALL, 2007).  

A cointegração relaciona-se fundamentalmente com o estudo de estacionariedade de 

séries temporais. Dickey e Fuller (DICKEY e FULLER, 1979) (DICKEY e FULLER, 1981) 

desenvolveram procedimento de teste formal de não estacionariedade, através da existência de 

raízes unitárias, reconhecido e utilizado como teste Dickey Fuller ou DF. Este teste pode ser 

considerado como um teste t sobre o coeficiente da variável dependente defasada, sem uma 

distribuição definida,  (ASTERIOU e HALL, 2007) pelo que se devem usar os valores críticos 

apresentados por Dickey e Fuller (DICKEY e FULLER, 1981).  

O teste DF assume que o resíduo é puro e não correlacionado com as variáveis. 

Relaxando tal premissa, os autores desenvolveram o teste aumentado Dickey Fuller ou ADF, 

em uma versão com adicionais variáveis dependentes defasadas, com o objetivo de eliminar a 

autocorrelação e tornar possível o teste para raízes unitárias. A defasagem adicional das 

dependentes é determinada pelos critérios de informação AIC, BIC ou HIC ou a defasagem 

necessária para tornar puro o resíduo (ASTERIOU e HALL, 2007). 
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Destacando a importância do estudo das raízes unitárias para o teste de RE, Phillips e 

Perron (PHILLIPS e PERRON, 1988) desenvolveram um aperfeiçoamento do teste ADF, 

eliminando a autocorrelação pela correção para a estatística t do coeficiente  a partir da não 

estacionariedade, sendo aplicáveis os mesmos valores críticos do ADF (ASTERIOU e HALL, 

2007). 

Granger (GRANGER, 1981) estabeleceu um conceito entre não estacionariedade e 

relacionamento de longo prazo entre variáveis, demonstrado em (3.1.) e formalizado com a 

introdução de teste por Engle e Granger (ENGLE e GRANGER, 1987), de onde se extrai que 

o resultado, na maior parte dos casos, da combinação linear do relacionamento entre duas 

séries, quais sejam  não estacionária e  estacionária, será o de não estacionariedade 

(ASTERIOU e HALL, 2007). O método de Engle e Granger sugere a realização de : a) testes 

das raízes unitárias das variáveis; b) estimativa do relacionamento de longo prazo; c) 

observação da ordem de integração dos resíduos, testando a hipótese nula de não cointegração 

através de valores críticos semelhantes ao teste ADF, e; d) estimativa do mecanismo de 

correção dos erros de cointegração ECM (ASTERIOU e HALL, 2007).  

 

A estimativa de ECM tem a finalidade de corrigir eventuais desequilíbrios de curto 

prazo no relacionamento de longo prazo entre as variáveis cointegradas (GUJARATI, 2006), 

através da adoção do efeito de ajuste  (ASTERIOU e HALL, 2007). Se as variáveis  e  

são cointegradas, por definição , ou seja, o resíduo é estacionário, como definido em 

(3.2) e com a especificação de ECM de (3.3) (ASTERIOU e HALL, 2007). 
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3.1.2 Equações múltiplas 

A quantidade de vetores de cointegração existentes em um relacionamento entre 

variáveis é igual a , ou seja, duas variáveis  terão apenas um vetor de cointegração 

(ASTERIOU e HALL, 2007).  Na existência de mais que duas variáveis, assumir a existência 

de apenas um vetor pode causar viés não solucionado pela abordagem de equação simples 

(ASTERIOU e HALL, 2007).  

Johansen (JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991) desenvolveu uma abordagem de 

equações múltiplas que permite a solução para o caso de mais que duas variáveis e um vetor 

de cointegração.  Considerando tal existência, a relação de longo prazo pode ser expressa em 

(3.4) (ASTERIOU e HALL, 2007), com a notação matricial  que permite que 

as variáveis sejam todas endógenas.  

 

Tal combinação, comparável aos modelos de equação simples, pode ser reformulado 

com a especificação de VECM, demonstrada em (3.5), com 

e  e ainda 

com a possibilidade de decomposição de  que contém as informações do relacionamento de 

longo prazo em  , com  como a velocidade do ajuste para os coeficientes de 

equilíbrio e  a matriz de coeficientes de longo prazo (ASTERIOU e HALL, 2007), e ainda 

com o destaque da possível decomposição de  pelos vetores de cointegração e suas 

respectivas velocidades de ajuste, como demonstrado em (3.6) (ASTERIOU e HALL, 2007). 

 

 

 

 

 

Deve-se observar que  deve ser  para que  e, desta forma, obter um 

sistema consistente e não viesado (ASTERIOU e HALL, 2007). Há três casos gerais para que 

isso ocorra, quais sejam, quando todas as variáveis são estacionárias, quando não há 

cointegração entre as variáveis e quando existe mais que uma relação de cointegração na 
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forma , que conduzem a formação de combinações lineares independentes em 

relação às variáveis presentes em  (ASTERIOU e HALL, 2007).     

A matriz   será sempre dimensionada  x , mas as matrizes de  e  serão sempre 

dimensionadas  x  (ASTERIOU e HALL, 2007), o que impõe um posto ou rank de  na 

matriz  e isto leva ao resultado da existência de somente  colunas linearmente independente 

para a matriz. Assim, a sustentação da matriz  completa é um conjunto restrito de  vetores 

de cointegração dados por  ou uma regressão de posto ou rank reduzido (ASTERIOU e 

HALL, 2007) (JOHANSEN, 1988). 

Relacionando os casos gerais em que  e relacionando-os a   da matriz , 

observa-se que quando  é posto completo ou full rank  as variáveis em  são 

estacionárias, quando o posto ou rank de  é igual a zero (não existem colunas linearmente 

independentes) não há cointegração e quando  tem posto ou rank reduzido  

existem  vetores de cointegração (ASTERIOU e HALL, 2007). 

A metodologia desenvolvida por Johansen (JOHANSEN, 1988) realiza testes para 

definir o posto ou rank de  e estimar  e  através do procedimento conhecido como 

regressão de posto ou rank reduzido e, na prática, consiste dos passos de testar a ordem de 

integração das variáveis, definir a defasagem apropriada do modelo, escolher o modelo 

apropriado às determinantes no sistema multivariado, determinar o posto ou rank de , testar 

para fraca exogeneidade e testar para restrições lineares nos vetores de cointegração 

(ASTERIOU e HALL, 2007). 

A ordem de integração das variáveis é realizada através do teste ADF e da 

determinação do número de defasagens conforme os critérios de informação, para verificar se 

as variáveis são ,  ou , com o ideal de que todas as variáveis fossem da mesma 

ordem de integração, o que não é impeditivo para a existência de cointegração, salientando a 

realização do teste sob as combinações possíveis de constante e tendência. (ASTERIOU e 

HALL, 2007).  

A defasagem apropriada do modelo é realizada através dos critérios de informação 

AIC, BIC e HIC ao modelo de vetores autorregressivos – VAR, testando para diversas 

defasagens e escolhendo a que minimiza o termo de erro e que superem os diagnósticos de 
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auto correlação, heterocedasticidade e outros efeitos que possam causar estimadores viesados 

e inconsistentes (ASTERIOU e HALL, 2007). 

Teoricamente, cinco modelos podem ser escolhidos como apropriados às 

determinantes no sistema multivariado. Isto porque se deve lidar com a possibilidade de 

inclusão de constante  e tendência (  em VECM, tanto no curto prazo quanto no longo 

prazo, como demonstrado em (3.7). Todavia, apenas três dos cinco modelos são utilizados.  

 

  O primeiro modelo não possuiria constante e tendência na equação de cointegração e 

no VAR, embora seja rara sua utilização, pela necessidade do intercepto para os ajustes nas 

unidades de medida das variáveis da matriz  (ASTERIOU e HALL, 2007).  

O segundo modelo consideraria apenas intercepto na equação de cointegração, caso da 

inexistência de tendências lineares nos dados e a constante é restrita ao longo prazo 

(ASTERIOU e HALL, 2007). 

O terceiro é de intercepto apenas na equação de cointegração e no VAR. A premissa é 

a de que inexistem tendências lineares nos níveis das variáveis, mas a especificação permite 

oscilações em torno do intercepto. Neste modelo o intercepto de longo prazo desaparece, 

existindo apenas o de curto prazo (ASTERIOU e HALL, 2007). 

O quarto modelo apresentaria intercepto na equação de cointegração e no VAR e 

tendência linear apenas na primeira. Tal modelo assume o crescimento da exogeneidade, 

através da inclusão de uma variável estacionária de tendência (ASTERIOU e HALL, 2007). 

O quinto modelo consideraria intercepto e tendência quadrática na equação de 

cointegração e tendência linear no VAR, resultando em um modelo completamente irrestrito, 

de difícil interpretação do ponto de vista econômico (ASTERIOU e HALL, 2007). 

A escolha do modelo deve seguir o teste das hipóteses conjuntas, mais e menos 

restritivas em relação a , do segundo ao quarto modelo, analisando-se o teste TR e seu valor 

crítico até a não rejeição da hipótese nula de não cointegração (ASTERIOU e HALL, 2007).  
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Para determinar o posto ou rank de  ou o número de vetores cointegração, existem 

dois métodos e correspondentes estatísticas (JOHANSEN, 1988) (ASTERIOU e HALL, 

2007), quais sejam da máxima verossimilhança ou MAX e da razão de verossimilhança ou LR 

sobre o traço da matriz ou TR. 

O teste de máxima verossimilhança ou MAX testa a nula de que o rank  contra 

a alternativa de que rank  a nula é a de que existem relações de cointegração até o 

número de r e a alternativa de que existem mais vetores que o número de r (ASTERIOU e 

HALL, 2007). O teste consiste na ordenação dos maiores autovalores ou eigenvalues em 

ordem descendente e na verificação se tais autovalores são significativamente diferentes de 

zero, podendo ser demonstrado em (3.8), com  representando as raízes características, 

autovalores ou eigenvalues e a denominação do teste sendo representada por  

(ASTERIOU e HALL, 2007). 

                                                

O segundo teste recebe a denominação de estatística do traço ou TRACE e se baseia 

na razão da verossimilhança ou LR. Sua denominação é representada por . O teste 

procura verificar se o traço da matriz  é incrementado pela adição de outros autovalores 

além do  autovalor. A hipótese nula é a de que o número de vetores de cointegração é 

menor ou igual a . Comparando-se a MAX, quando todos , a estatística do traço é 

também igual a zero, aumentando quando ocorre o contrário (ASTERIOU e HALL, 2007). A 

estatística pode ser demonstrada em (3.9). O procedimento é o de calcular a estatística até o 

ponto no qual  que seja associado com o LR que exceda os valores críticos (ASTERIOU e 

HALL, 2007) (JOHANSEN e JUSELIUS, 1990). 

 

O teste de fraca exogeneidade é realizado através da observação da significância das 

variáveis durante a escolha dos modelos relacionados às determinantes, vista anteriormente. A 

sustentação é a de que quando houver  vetores de cointegração em , ao menos 

 colunas de  serão igual a zero (ASTERIOU e HALL, 2007).  
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Por fim, o teste das restrições lineares, tais como heterocedasticidade e outros, dos 

vetores de cointegração é derivado da obtenção das estimativas dos coeficientes das matrizes 

 e , sendo mais relevante para esta, que contém o relacionamento de longo prazo, de onde 

se podem testar hipóteses específicas da teoria econômica (ASTERIOU e HALL, 2007). 

 

3.1.3 Estudos   

 

Existem inúmeros estudos sobre cointegração.  Foram selecionados alguns deles para 

o objetivo deste capítulo. 

Stock e Watson (STOCK e WATSON, 1988) abordam a questão das tendências nas 

séries temporais, desenvolvendo dois testes a partir da matriz de regressão das referidas séries 

na primeira defasagem, por mínimos quadrados ordinários, denominado tais testes como 

testes de número de tendências comuns de séries cointegradas, aplicando-os à estrutura a 

termo das taxas de juros americanas e observando-as cointegradas. 

Enders (ENDERS, 1988) observou a eficácia da estimativa de um ECM em captar as 

movimentações da paridade do poder de compra em diversos regimes cambiais de parceiros 

comerciais dos Estados Unidos da América, especialmente em relação ao Japão. 

Phillips e Ouliaris (PHILLIPS e OULIARIS, 1990) apresentam testes de raízes 

unitárias, em complemento ao ADF (ENGLE e GRANGER, 1987),  e  (PHILLIPS, 

1987), comparando seus poderes explanatórios e estimando valores críticos para o teste das 

hipóteses nulas de não cointegração e de cointegração. Os resultados indicam que ADF e  

são sintóticamente equivalentes, possuindo menores taxas de divergência que os demais, com 

o último tendo propriedades superiores, além de indicar o perigo do uso indiscriminado dos 

testes de raízes unitárias para a cointegração e fornecer valores críticos para os referidos 

testes. 

Boothe  (BOOTHE, 1991) examinou a estrutura a termo das taxas de juros canadenses 

em relação às americanas, através dos testes DF e ADF, observando que as taxas americanas 

explicam o comportamento das taxas canadenses, sob a perspectiva do modelo de economia 

aberta. 
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Arrau e Gregório (ARRAU e GREGORIO, 1993) analisaram os dados chilenos e 

mexicanos e não encontraram evidência de cointegração nas equações tradicionais de 

demanda por moeda, sustentando a má-especificação de tais modelos ao não captarem 

componentes permanentes além da taxa de juros e renda. Atribuíram a tais componentes a 

denominação de inovação financeira. Na tentativa de identificar a cointegração, os autores 

utilizaram DF, ADF e MAX. 

Lee e Siklos (LEE e SIKLOS, 1993) testa a hipótese de renda permanente através de 

dados ajustados e não ajustados sazonalmente, observando que a raiz unitária é presente em 

ambos os tipos e que a hipótese é rejeitada para os dados não ajustados sazonalmente. 

Toda e Phillips (TODA e PHILLIPS, 1993) desenvolvem um limite teórico nos teste 

de causalidade de Granger em VAR e em ECM, para permitir a presença de tendências 

estocásticas e cointegração. Todavia, os autores observam que se torna impossível aplicar um 

limite para VAR, pela ausência da informação do número de raízes unitárias e outros fatores e 

de difícil aplicação para ECM, em função da dependência sintótica dos parâmetros. 

Vahid e Engle (VAHID e ENGLE, 1993) sustentam que a existência de autocorrelação 

nas primeiras diferenças de variáveis  implica na existência de um ciclo comum na 

decomposição de tais variáveis por modelo específico e desenvolvem teste para a existência 

da estrutura de tendência comum-ciclo comum entre variáveis, concluindo que a referida 

estrutura pode ser identificada através de transformações ortogonais das variáveis em um 

modelo completo ou, por exemplo,  em um modelo onde a soma dos espaços de cointegração 

e de coefeito igualem o número de variáveis dependentes, demonstrando a forma com que se 

pode reduzir a complexidade de sistemas multivariados ou de equações múltiplas. 

Davidson, Madonia e Westaway (DAVIDSON, MADONIA e WESTAWAY, 1994) 

examinaram a cointegração entre os preços de ativos mantidos em carteira e seus principais 

substitutos, testando algumas das premissas do modelo de Tobin-Markowitz e observando 

resultados contrários a estas e concluindo que a reavaliação passiva dos ativos mantidos pode 

explicar os resultados. 

Boswijk e Franses (BOSWIJK e FRANSES, 1995), sob a premissa de que algumas 

séries temporais possuem componentes sazonais não estacionários, propõem um modelo que 

permite a variação sazonal do vetor de cointegração e seu mecanismo de correção, através da 

utilização de variáveis dummies, denominando-o de cointegração periódica. 
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Brenner e Kroner (BRENNER e KRONER, 1995) utilizaram modelo de não 

arbitragem, custo de carregamento para a precificação de ativos, para demonstrar que a 

cointegração entre os preços à vista e futuro de um ativo depende das propriedades das séries 

utilizadas de custo de carregamento e que os resultados até então predominantes na literatura 

de finanças são consistentes com este fato. 

Timmerman (TIMMERMANN, 1995) analisa os testes de cointegração nos modelos 

de valor presente com o fator de desconto variando no tempo. Para tanto, realizou simulação 

com Monte Carlo e aplicou os testes DF e ADF a diferentes tamanhos de amostras, com 

variáveis em nível e em logaritmo. O autor observa que DF e ADF apresentam robustez nos 

casos de quebras estruturais significativas ou não dos vetores de cointegração, quando a 

volatilidade não se trata de componente permanente. Quando há a persistência da volatilidade, 

ADF se mantém robusto em amostras de cinquenta a cem observações. A probabilidade de 

rejeição da hipótese nula de não cointegração tanto em DF quanto em ADF cresce 

rapidamente com amostras contendo duzentas ou mais observações, levando o autor a 

concluir que a análise de resultados nos estudos deve ser cautelosa com amostras pequenas e 

com a suspeita de volatilidade persistente. 

Cameron, Hum e Simpsom (CAMERON, HUM e SIMPSOM, 1996) sustentam que a 

inflação não possui relacionamento de longo prazo com a taxa de crescimento da 

produtividade, o que seria contrário à literatura. Para tanto, analisaram séries trimestrais e 

anuais de quatro países através de DF e ADF. Atribuíram os resultados diversos da literatura 

ao viés dos estimadores utilizados nos estudos encontrados na literatura. 

Cooley e Ogaki (COOLEY e OGAKI, 1996) desenvolveram um modelo para análise 

de consumo, salários reais e retorno de ativos, considerando a restrição de cointegração com 

um parâmetro de elasticidade intertemporal de substituição para bens de consumo duráveis, 

mas não para lazer, resultando na formação de um teste de especificação a partir de um fator 

de desconto e um coeficiente de não separação de tempo. 

Hoffman e Rasche (HOFFMAN e RASCHE, 1996) comparam o desempenho de TR 

com variações do modelo VAR, este falhando em capturar a relação de cointegração, na 

previsão de variáveis de velocidade da circulação da moeda, diferencial de taxa de juros, 

demanda de moeda, taxa de inflação, PIB e saldo real de moeda. Os autores concluem que a 

incorporação do posto de cointegração permite a modelagem de VECM com maior relevância 

para previsões de longo prazo. 
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Amano e Wirjanto (AMANO e WIRJANTO, 1997) encontraram uma relação linear de 

cointegração entre os gastos governamentais, o consumo privado e seus preços relativos, 

através de um modelo onde coexistem dois bens de consumo e renda permanente, com 

utilidade de consumo determinada. Para identificar a cointegração, os autores utilizaram 

modelos modificados que partiram de DF e MAX. 

Balke e Fomby (BALKE e FOMBY, 1997) estudaram a atividade de relação de 

cointegração quando o sistema excede demais o equilíbrio de longo prazo e a tal fenômeno 

atribuíram a denominação de cointegração limítrofe, que é possível de ser capturada pelos 

modelos tradicionais de cointegração. 

Hall, Psadarakis e Sola (HALL, PSARADAKIS e SOLA, 1997) estudaram um modelo 

de cointegração onde os parâmetros de longo prazo são sujeitos a mudança entre vários 

regimes diferentes de cointegração, esta sendo governada pelo resultado de uma cadeia de 

Markov não observada com probabilidades de transição desconhecidas. Aplicaram tal modelo 

aos dados japoneses de consumo, os quais foram utilizados em outro trabalho com a premissa 

geralmente utilizada de ausência de quebras estruturais e de relações estáveis de longo prazo, 

como justificativa para abordarem a variabilidade no tempo dos parâmetros de longo prazo, 

obtendo significativa evidência a favor do modelo de Markov ou Markov-switching. Os 

autores concluem pela existência de forte evidência a favor da cointegração variante no tempo 

ou time-varying cointegration. 

Hsiao (HSIAO, 1997) desenvolve um modelo que conjuga a cointegração por 

equações múltiplas e as equações simultâneas dinâmicas, sustentando que os parâmetros da 

equação estrutural permanecem válidos, bem como os processos de identificação e estimação 

dos parâmetros, bem como teste de hipóteses. 

Martin (MARTIN, 1997) utilizou-se de MAX para estudar a formação de preços no 

Reino Unido com séries de quarenta anos. Observou que os preços domésticos são formados 

pelos custos domésticos e pelos preços mundiais e que, no nível macroeconômico, os preços 

são relacionados ao custo marginal mais que ao custo normal ou médio. 

Bewley e Yang (BEWLEY e YANG, 1998) compararam teste de cointegração 

desenvolvido por eles aos de Johansen (JOHANSEN, 1988) e de Stock e Watson (STOCK e 

WATSON, 1988), utilizando dados gerados através da simulação de Monte Carlo, os quais 
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incluem super especificação de defasagens VAR aproximados, com o principal resultado de 

que os três modelos coexistem, cada um dominando espaço dos parâmetros. 

Crowder, Hoffman e Rasche (CROWDER, HOFFMAN e RASCHE, 1999) 

procuraram identificar as características da inovação através da análise de variáveis 

estacionárias em um modelo VAR, identificando o tipo nominal e o real de inovação, os quais 

determinam a relação de longo prazo no modelo. Os autores também examinaram variáveis 

exógenas ao modelo, caracterizando-as como inovação transitória, e observaram a associação 

com a inovação da oferta e a inovação da demanda, através da análise dos componentes após 

a aplicação de impulsos aos resíduos.   

Cushman (CUSHMAN, 2000) utilizou MAX e TR, com dummies sazonais e 

defasagem, para averiguar a ocorrência de cointegração entre as taxas de câmbio das moedas 

norte-americana e canadense, simulando as observações com os parâmetros obtidos e não 

encontrando argumentos favoráveis ao modelo monetário de taxa de câmbio, resultado 

também confirmado por outras técnicas de cointegração. 

Lanne (LANNE, 2000) sustenta que a estrutura a termo da taxa de juros é 

frequentemente modelada como um sistema cointegrado com os diferenciais ou spreads 

formando os vetores de cointegração e que os testes convencionais tenderiam a sobre rejeitar 

os diferenciais como vetores, ante a existência de desvios significativos da raiz unitária em 

relação à unidade e, por isso, desenvolve um modelo que contempla tais desvios, aplicando-os 

aos dados de diferenciais de taxas de juros americanos e observando a não rejeição dos 

diferenciais como vetores de cointegração. 

Martin (MARTIN, 2000) adota a cadeia de Markov e a simulação de Monte Carlo 

para, assumindo quebras estruturais, testar a sustentabilidade do déficit americano durante 

quarenta e cinco anos, observando a sustentabilidade do déficit mesmo com as mudanças de 

regimes dos anos setenta e oitenta, ao contrário dos resultados dos demais estudos. 

Kim e Lee (KIM e LEE, 2001) propõem uma abordagem, através da utilização da 

regressão canônica de cointegração, que considera os parâmetros de longo prazo variantes no 

tempo. Especificamente, os autores abordam a produção industrial e sustentam que os 

modelos formais geralmente tratam o capital e a mão de obra como aproximadamente fixos e 

imediatamente ajustáveis em eventuais mudanças de regime da economia, o que significaria 

que os agentes estariam sempre em equilíbrio de longo prazo, o que pode não corresponder a 
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situação de fato de tais agentes, os quais podem apresentar equilíbrio apenas de curto prazo ou 

mesmo desequilíbrio. As evidências observadas indicam que o capital e a mão de obra não 

são completamente ajustados aos seus valores de longo prazo. 

Brav e Lehavy (BRAV e LEHAVY, 2003), através de ADF, procuraram observar a 

ocorrência de relação de longo prazo entre preços de ações e preços-alvo de recomendações 

de analistas financeiros, sob a premissa de que estes conteriam informações sobre retornos 

anormais de ações. Todavia, não foi encontrada relação de longo prazo na amostra analisada, 

apenas a constatação de que as previsões dos analistas situaram-se quase um terço acima do 

preço efetivo. 

Deschamps (DESCHAMPS, 2003) se utiliza da metodologia de subespaços dos 

interceptos da relação de longo prazo para sugerir abordagem que alcance os efeitos de 

variáveis não observáveis, de preferência, demografia, linearização e substituição de custos 

dos usuários por índices de preços em um modelo VAR distribuído com defasagens e aplica o 

modelo aos dados americanos e ingleses de demanda, para buscar a validade convergente do 

modelo, concluindo que a abordagem de subespaços possui maior robustez que as demais 

técnicas de cointegração na análise da demanda. 

Falk e Wang (FALK e WANG, 2003) analisaram a possível paridade do poder de 

compra de diversos países com a suposição de que as taxas cambiais são processos de 

variância estável infinita e, por isso, LR tende a super rejeitar a nula de não cointegração. 

Gillman e Nakov (GILLMAN e NAKOV, 2003) aplicaram os testes ADF e MAX para 

estudar os efeitos das expectativas de taxas de inflação sobre os níveis de produção e preços, 

em um realinhamento denominado tipo Tobin, elencando possíveis componentes dos efeitos 

de aceleração da inflação. 

Kakkar (KAKKAR, 2003) analisa, sob a perspectiva de modelo econômico específico, 

as variáveis de preços relativos de bens não negociados e os fatores de produtividade total de 

setores da economia de quatorze países, através de painel de cointegração e testes ADF, 

observando que as o diferencial de compartilhamento da mão de obra do fator de 

produtividade e os preços relativos apresentam cointegração. 

Maynard (MAYNARD, 2003) sustenta que as evidências empíricas reforçam a 

existência de viés de subestimativa de DF, mas de insuficiente magnitude para completamente 
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contar para os coeficientes confusos de regressão, teoricamente sustentados como explanação 

para inconsistências de previsão dos diferenciais das taxas cambiais à vista e futura. 

Gregory, Haug e Lomuto (GREGORY, HAUG e LOMUTO, 2004) estudaram a 

correlação de p-valores gerados por DF, ADF, MAX e TRACE, sob a hipótese nula de não 

cointegração, observando o resultado de baixa correlação mesmo com a utilização de grandes 

amostras, através da simulação de dados e da análise de dados empíricos. Para tentar 

contornar o problema decorrente da observação, os autores propuseram a união dos testes em 

pares e obtiveram o resultado de menor poder explanatório dos modelos, concluindo pela 

importância da escolha do teste de cointegração para a realização de pesquisa empírica. 

Marmol e Velasco (MARMOL e VELASCO, 2004) estudaram as propriedades de 

componentes não estacionários fracionalmente integrados, propondo teste semiparamétrico 

para a hipótese nula de não cointegração sem conhecimento prévio da memória das séries 

originais, suas propriedades de curto prazo e o vetor ou o posto de cointegração, com o 

método desenvolvido dominando os outros em estruturais gerais e possuindo o mesmo poder 

explanatório dos procedimentos usuais de cointegração. 

Chen e Hurvich (CHEN e HURVICH, 2006) consideraram que os componentes de 

uma relação de longo prazo possuem diferentes parâmetros de memória e fracionaram os 

vetores de cointegração em subespaços ortogonais de cointegração, tendo observado 

consistentemente a existência de cointegração fracional, através de MAX e TR. 

Swensen (SWENSEN, 2006) testa um modelo de algoritmo capaz de permitir a 

escolha do número de defasagens VAR, com restrições lineares de tendência e erros 

independente e identicamente distribuídos, observando que a distribuição é a mesma de LR, o 

que torna consistente o teste, de modo que a probabilidade de escolher o posto incorreto de 

cointegração converge a zero. 

De Boeffe e Keele (DE BOEFFE e KEELE, 2008) sustentam que parte dos estudos 

sobre séries temporais apresenta-se incorreta e sugerem alternativas para a correção dos 

equívocos geralmente cometidos na área de ciências políticas. Para os autores, os analistas 

frequentemente estimam modelos sem testar as restrições de especificação, os pesquisadores 

realizam conexões entre a o conceito de equilíbrio e os modelos de cointegração e ECM e os 

analistas realizam fraco trabalho de interpretação dos resultados da pesquisa, pelo que 
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sugerem a o teste de modelos genéricos e específicos, antes da adoção de um deles, e usar a 

maior quantidade possível de informações para a realização da especificação.    

Granger (GRANGER, 2010), em trabalho póstumo, apresenta interessante 

levantamento sobre o histórico e as perspectivas da cointegração. No início de suas pesquisas 

sobre séries temporais, o autor informa haver trabalhado apenas com o conceito de equilíbrio 

ou mecanismos de correção de erros para variáveis estacionárias, surgindo posteriormente a 

ideia de que variáveis  poderiam ser cointegradas pelo resíduo, através de estudos de 

David Hendry e Jim Stock. O modelo de correção de erros se tornou, segundo o autor, o que 

se denominaria cointegração. O autor destaca que vários de seus trabalhos sobre o tema foram 

rejeitados por periódicos importantes, inclusive um produzido com Engle, o que parecia 

indicar que a rejeição em periódicos de maior importância significava que o trabalho seria de 

boa qualidade. Desde esta época, o autor indica o enorme desenvolvimento do tema, passando 

pela multicointegração, além de séries temporais integradas sazonal e fracionadamente. As 

perspectivas para a cointegração aparentam ser relacionadas, segundo o autor, à adoção de 

premissas que permitam a variabilidade no tempo das medidas da distribuição, conduzindo 

para a análise de parâmetros das estimativas por subespaços ou quantis, em um processo que 

parte da média M, adiciona um espaço S e resulta em um quantil Q, com a denominação 

MSQ. Assim, na geração de uma distribuição é mais importante, segundo o autor, gerar 

espaços e derivar os quantis. A metodologia permite a ocorrência de quebras estruturais e 

tendências e a existência de vetores nos quantis e nos espaços. 

 

3.2 Quebras estruturais 

 

Chow (CHOW, 1960), em trabalho seminal, apresenta modelo de comparação dos 

coeficientes de dois subconjuntos de dados de regressões lineares, sendo denominado e 

reconhecido como o teste de quebras estruturais de Chow, que compara a soma dos quadrados 

dos resíduos considerando a igualdade entre dois grupos de observações e considerando 

também a desigualdade. A razão entre as duas somas de quadrados dos resíduos, ajustada 

pelos graus de liberdade, é distribuída como razão F sob a hipótese nula de não quebra. 

Hoover e Sheffrin (HOOVER e SHEFFRIN, 1992) analisaram a relação de 

endogeneidade entre as despesas governamentais e a tributação, baseando-se na constância 
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dos parâmetros suposta nos modelos econométricos e obtendo o resultado de dois períodos 

históricos distintos na era pós-guerra, com a observação de tributação causando despesas no 

primeiro deles e de interdependência no outro. 

Dufour, Ghysels e Hall (DUFOUR, GHYSELS e HALL, 1994) apresentam 

procedimento de teste generalizado de previsão de estabilidade de parâmetros para modelos 

de equações dinâmicas não lineares simultâneas. Os autores destacam a facilidade de 

modelagem do procedimento sugerido, a possibilidade de utilização de subamostras reduzidas 

para a predição, a seleção de dados requer apenas consistência, a possibilidade de análise 

individual ou global do tempo e da forma das mudanças estruturais e, por fim, a possibilidade 

de comparação das formas gerais de dependência temporal dos resíduos existentes entre os 

modelos. 

Chu, Stinchcombe e White (CHU, STINCHCOMBE e WHITE, 1996) apresentam 

dois procedimentos, flutuação e soma de resíduos recursivos, de monitoramento em tempo 

real de quebras estruturais ocorridas fora da amostra original com tamanho controlado para 

amostras infinitas, para séries temporais de alta frequência, concluindo que o funcionamento 

adequado de tais procedimentos depende da escolha da função limite, que condiciona a 

velocidade de detecção das quebras estruturais e que tais procedimentos são úteis para auxiliar 

no incremento da previsibilidade das séries temporais. 

Clements e Hendry (CLEMENTS e HENDRY, 1996) sustentam que os modelos de 

vetores autorregressivos em diferenças de variáveis apresentam maior robustez para a 

previsibilidade de séries temporais que aqueles de variáveis em nível e que os de cointegração 

contendo VECM, proporcionam correções no intercepto, mas ocasionam aumento das 

variâncias dos resíduos. 

Hendry (HENDRY, 1997) elenca as possibilidades de previsão de séries temporais, 

colocando seu foco nas previsões decorrentes de modelos econométricos. Sua fundamentação 

é a de que em um mundo não estacionário e do qual não se podem antecipar as mudanças 

estruturais, as formas de geração e simulação de dados podem não ser capazes de produzir 

boas previsões. Um importante ponto destacado pelo autor é a solução do problema de 

quebras estruturais pela coquebra, através da combinação linear de variáveis, ressaltando, 

todavia, a possibilidade do surgimento de novas falhas de previsão pelo surgimento de novas 

quebras. 
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Lütkepohl, Teräsvirta e Wolters (LÜTKEPOHL, TERÄSVIRTA e WOLTERS, 1999) 

encontraram instabilidade na demanda monetária alemã, a partir da unificação de países 

ocorrida em 1990, através da utilização inicial de modelo linear ECM, gerando uma 

especificação não linear para todo o período examinado. Os autores concluem que a 

unificação alemã causou mudanças na estabilidade das variáveis de moeda, renda, taxa de 

juros e inflação. 

Pastor e Stambaugh (PASTOR e STAMBAUGH, 2001) analisam os excessos de 

retorno oferecido pelo mercado norte-americano de ações em análise de centenária série 

temporal, incorporando os efeitos de quebras estruturais, especialmente o tempo de sua 

ocorrência, a crença de sua baixa probabilidade e, ainda, a crença de que o retorno estaria 

associado à volatilidade. O excesso de retorno médio estimado situou-se entre 4% e 6%. A 

conclusão é a de que a utilização de regimes de transição para as quebras estruturais permite a 

utilização de séries históricas de longo prazo para a previsão do retorno corrente. 

Andreou e Ghysels (ANDREOU e GHYSELS, 2002) testam a hipótese de estimação 

de ponto de mudança em séries temporais reais e simuladas do mercado financeiro, através da 

aplicação de dois modelos e considerando alterações nos parâmetros uma única vez ou em 

múltiplas ocasiões. A atenção especial dos autores é dirigida para processos de 

heterocedasticidade condicional autorregressiva e de volatilidade estocástica. Os autores 

concluíram que os testes aplicados obtiveram êxito em demonstrar os pontos de mudança nas 

simulações e também para os dados reais, podendo ser aplicados adicionalmente em medidas 

mais precisas de volatilidade. 

Carrasco (CARRASCO, 2002) estuda a detecção de quebras estruturais em séries 

temporais através da comparação de modelos de mudança estrutural e dos modelos limítrofe e 

de mudança de Markov. Observa que os testes definidos para a hipótese alternativa de modelo 

limítrofe apresentam bom poder explanatório contra os de mudança estrutural e o de Markov, 

não ocorrendo o mesmo quando os testes são desenhados para modelos de mudança 

estrutural, sugerindo que uma boa forma de captar quebras estruturais é o desenvolvimento de 

teste que tenha como hipótese nula de estabilidade de parâmetros contra uma hipótese 

alternativa de modelo limítrofe, que sirva de caminho robusto para detectar múltiplas quebras 

estruturais. 

De Jong (DE JONG, 2002) estuda a presença de inconstância em estimativa conjunta 

de parâmetros de curto e longo prazo, sustentando que o referencial indicaria viés de 
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comportamento da minimização em tal caso, o que se demonstra falso, ante a não ocorrência 

de regularidade nos parâmetros, ou seja, o viés de minimização só se torna válido na 

constância dos parâmetros e que se as variáveis cointegradas são medidas em relação às suas 

médias, o padrão de normalidade de amostra infinita sustenta a possibilidade de estimativa 

conjunta. 

Delgado e Fiteni (DELGADO e FITENI, 2002) apresentam modelos bootstrap para 

testar a variabilidade no tempo de parâmetros séries temporais, baseando-se em valores 

críticos transformados através da expansão de primeira ordem dos testes estatísticos sob a 

hipótese nula de constância, que consiste na transformação do processo da soma de inovações 

parciais não observadas, concluindo que o teste bootstrap apresentou excelente acurácia em 

todos os casos considerados. 

Kim, Leybourne e Newbold (KIM, LEYBOURNE e NEWBOLD, 2002) investigaram 

testes de raízes unitárias de Perron modificados para a ocorrência de mudanças estruturais na 

média e na tendência, tendo como fundamento o fato de que mudanças abruptas decorrentes 

da variância da inovação de um processo integrado causam rejeições espúrias da hipótese nula 

nos testes DF e ADF. Os autores concluíram que decrescendo a variância da inovação, há 

rejeição espúria da hipótese nula em DF e ADF e que o teste modificado proposto possui 

consistência e validade. 

Bai e Perron (BAI e PERRON, 2003) apresentam um algoritmo com minimizadores 

globais da soma dos resíduos quadrados, baseado em programação dinâmica, para estimar os 

momentos das ocorrências de mudanças estruturais em modelos lineares com múltiplas 

quebras estruturais, com uma demonstração empírica dos procedimentos adotados e da 

possibilidade de estimação de intervalos de confiança para as datas de mudanças estruturais. 

Lee e Strazicich (LEE e STRAZICICH, 2003) propuseram abordagem de teste para 

duas quebras estruturais através da utilização dos multiplicadores de Lagrange, no qual a 

rejeição da hipótese nula de não existência de raízes unitárias implica obrigatoriamente a 

ocorrência de estacionariedade na tendência.  

Becker, Enders e Hurn (BECKER, ENDERS e HURN, 2004) apresentam o teste Trig, 

baseado em expansão trigonométrica para aproximar a forma funcional desconhecida da 

variação nos parâmetros concebidos, de forma a ser relevante na detecção de quebras 
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estruturais e na variação dos parâmetros estocásticos, utilizando taxas de inflação americanas 

para demonstrar a validade do teste desenvolvido. 

Rapa e Wuhan (RAPACH e WOHAR, 2005) investigaram a ocorrência de quebras 

estruturais nas taxas de juros e de inflação de 13 países industrializados durante os trimestres 

do período posterior à segunda grande guerra, observando não somente a ocorrência de 

quebras estruturais em taxas de juros e de inflação, mas a contemporaneidade, diversidade e 

associação das quebras das duas séries. 

Pesaran, Pettenuzzo e Timmermann (PESARAN, PETTENUZZO e TIMMERMANN, 

2006) utilizando o modelo de cadeia de Markov, apresentam uma nova abordagem de 

estimação e predição de séries temporais sujeitas a quebras estruturais discretas, considerando 

o tamanho e a duração das quebras estruturais passadas. Os autores procuraram validar a 

abordagem mediante sua aplicação aos dados norte-americanos de taxas de juros, observando 

resultados mais robustos que os apresentados por métodos alternativos. 

Qu e Perron (QU e PERRON, 2007) testaram múltiplas quebras estruturais em sistema 

de equações, através da utilização de LR para a hipótese nula de não ocorrência de quebras, 

permitindo a análise de quebras estruturais parciais, quebras comuns a todas as equações e 

quebras observadas em apenas uma parte das equações. O foco principal do trabalho, 

portanto, é a estimação, inferência e cômputo de quebras estruturais que ocorrem em datas 

incertas em um sistema de equações. Os autores também apresentaram modelo de detecção de 

quebras ordenadas, que permite que as quebras de diferentes equações sejam associadas, 

ainda que não ocorram nas mesmas datas. 

Juhl e Xiao (JUHL e XIAO, 2009) procuram validar teste de detecção de mudança 

estrutural da média, através da modificação de testes de quebras estruturais com poder 

monotonico, este que pode ser descrito como o viés causado pelo aumento da quebra, e da 

comparação destes com testes de mudança estrutural. Para tanto, são estimados parâmetros a 

partir de resíduos de regressões não paramétricas. Os autores concluem que são consistentes 

os testes com tais parâmetros e que a distribuição para amostras infinitas para a hipótese nula 

permanece inalterada em relação aos testes que consideram o intercepto constante.  

Shen, Tsou e Balakrishnan (SHEN, TSOU e BALAKRISHNAN, 2011) apresentam 

uma abordagem de verossimilhança robusta para inferência em regressões de modelos 

parcialmente lineares, com efeitos diferenciados em relação à aleatoriedade, o qual apresenta 
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utilidade mesmo em situações irregulares causadas pela variação discreta dos parâmetros 

decorrentes da não linearidade.  

   

3.3 Chebyshev 

 

3.3.1 Polinômio 

O polinômio temporal de Chebyshev (CTP) é considerado adequado para resolver 

problemas dependentes do tempo, ou intervalos finitos, que podem ser escalonados ou 

traduzidos, onde   (BOYD, 2000).  

A expansão de CTP pode ser considerada meramente uma série de cosenos de Fourier 

(BOYD, 2000), com CTP tendo sua contrapartida em Fourier, ou seja, os coeficientes de CTP 

são idênticos aos coeficientes do coseno de Fourier (BOYD, 2000). 

 Bierens (BIERENS, 1982) utilizou inicialmente CTP no desenvolvimento de testes de 

má-especificação, considerando-o como não muito refinado, mas com a vantagem da 

simplicidade computacional.  

Em outro trabalho, Bierens (BIERENS, 1997) ressaltou que, devido à propriedade de 

ortogonalidade, CTP é recomendável para a solução de funções com tendência não lineares e 

que qualquer função de tempo pode ser arbitraria e poderosamente aproximada por uma 

função linear de CTP. Neste trabalho, desenvolveu aplicações de ADF com variações no 

tempo, considerando a hipótese alternativa de que as séries temporais são estacionárias em 

alguma função arbitrária e determinística do tempo. 

Martins (MARTINS, 2005) explicitamente utiliza CTP para a tentativa de captação do 

tempo nos parâmetros de VECM, tornando possível a utilização de MAX, TR e LR 

diretamente, com valores críticos de LR desenvolvidos através de simulação para diferentes 

tamanhos de amostras, e sem recorrer a outros efeitos não diretamente relacionados ao tempo, 

como por exemplo, a utilização das variáveis em nível transformadas pelos respectivos 

logaritmos naturais.   

Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010) aperfeiçoaram alguns aspectos do 

trabalho de Martins (MARTINS, 2005) e validaram a utilização de CTP na captação da 

variabilidade no tempo dos parâmetros de regressões de séries temporais cointegradas e seus 
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respectivos mecanismos de correção, ou seja, a cointegração e VECM variáveis em diversos 

períodos de tempo.  

O polinômio temporal de Chebyshev é representado por (3.10), onde  representa o 

elemento da amostra,  o período e  o total de períodos (MARTINS, 2005) (BIERENS e 

MARTINS, 2010). A representação ilustrativa de CTP é apresentada no gráfico 2, 

considerando e . Os senóides variam conforme o  número máximo de 

polinômios ou defasagem adotada e com o tempo decorrido da série analisada.  

 

 

                         

 

 

Gráfico 2 - Polinomio temporal de Chebyshev para T = 298 e i = 1, 3, 5 e 12 

Fonte : autor 
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3.3.2 Estudos 

Wrigley (WRIGLEY, 1963) utiliza a extrapolação de CTP para acelerar a 

convergência de soluções iterativas de equações simultâneas levantadas na solução de 

equações parcialmente diferenciais, estendendo-se a solução para casos onde os autovalores 

da matriz de iteração são complexos. 

Chawla (CHAWLA, 1967) estuda a estimativa dos coeficientes de uma regressão com 

a aproximação de CTP, quando a função apresenta uma singularidade logarítmica, 

encontrando validade em sua proposta, através da comparação dos valores estimados com os 

valores reais. 

Salzer (SALZER, 1971) destaca CTP com vantagens no uso na forma baricentrica da 

fórmula de interpolação de Lagrange e na conferência das diferenças divididas, além das 

conhecidas na aproximação e interpolação por séries, integração e diferenciação numéricas, 

conduzindo à redução da extensão de cálculos polinomiais auxiliares. 

Dew e Scraton (DEW e SCRATON, 1972) desenvolvem método para a solução 

numérica da equação de condução de calor utilizando-se a aproximação de CTP, com o efeito 

de que todas as matrizes que tem que ser invertidas são triangulares. Os resultados apontam 

para incremento na acurácia da solução em relação aos outros métodos de CTP. Os autores 

ampliam seus estudos (DEW e SCRATON, 1975) para propor a solução numérica de 

equações diferenciais parciais parabólicas em uma região que podem ser transformadas tanto 

em quadrática ou cilindro circular, e com a utilização da aproximação de CTP, concluindo 

pela validade da solução proposta. 

Dunham (DUNHAM, 1972) aprofunda o estudo de uma nova versão de aproximação 

de CTP de modo que esta represente a melhor aproximação para todos os conjuntos de 

polinômios, com a alternância da curva de erros e, também, com unicidade. O autor ressalta 

que CTP é o operador da função, a qual não possui outra aproximação não linear. 

Abdelmalek (ABDELMALEK, 1976) desenvolve algoritmos para solução de sistemas 

superidentificados de equações lineares, através da aplicação de uma aproximação de CTP, 

destacando a simplicidade e rapidez na sua utilização, a qual não requer a utilização de 

variáveis artificiais e sem restrições sobre os coeficientes da matriz.  
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Berzins e Dew (BERZINS e DEW, 1981) realizam a derivação de CTP generalizado 

para propor um método de solução para equações não lineares na dimensão de um espaço, 

procurando validar tal método através da comparação com os métodos de elementos finitos e 

infinitos, concluindo pela robustez do método proposto. 

Brannigan (BRANNIGAN, 1981) desenvolve algoritmo para permitir que a 

aproximação de CTP permita restrições lineares, as quais surgem naturalmente quando as 

equações são especificadas para dados discretos e também para os casos onde as matrizes são 

deficientes em posto ou mal condicionadas, observando a robustez do algoritmo pelos 

exemplos numéricos. 

Bierens (BIERENS, 1982) utilizou CTP para desenvolver testes de má-especificação 

de modelos de regressões não lineares, com a hipótese nula de que a função da regressão 

iguala a função da expectativa condicional, procurando comparar os resultados obtidos com 

os obtidos por outros testes, concluindo que os testes se demonstraram sensíveis a escolha de 

parâmetros, com a necessidade de realização de pesquisas futuras para a decisão sobre o ponto 

ótimo da escolha dos mesmos.  

Grant e Ghiatis (GRANT e GHIATIS, 1983) estuda alguns polinômios, para 

desenvolver um algoritmo que modifique uma base monomial para encontrar os zeros dos 

polinômios da base de CTP de segundo tipo. A partir disto, os autores sugerem a extensão 

para outras bases. 

Watson (WATSON, 1988) desenvolveu algoritmo para solucionar um sistema super 

determinado de equações lineares complexas, através de uma aproximação por CTP, ao tratar 

o problema como um problema real de restrita otimização não linear, destacando a eficácia do 

método em lidar com problemas onde é grande a quantidade de equações, através de processo 

que pode ser interpretado como  sendo um tipo de intercâmbio. 

Ivanov, Rivlin e Saff (IVANOV, RIVLIN e SAFF, 1990) ofereceram solução para as 

infinitas composições de pontos do triangulo formado pelas raízes de uma unidade, pelos 

extremos do polinômio CTP e pelos zeros da dimensão tempo, através das correspondentes 

sequencias de diferenças funcionais divididas nas sucessivas linhas das referidas 

composições.  

Hong e White (HONG e WHITE, 1995) desenvolvem um teste de má-especificação de 

modelos e o comparam aos desenvolvidos por Bierens (BIERENS, 1982), o qual utilizava 
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CTP, e por outros autores, destacando que os testes de Bierens possuem maior poder 

explanatório para certos tipos de geração de dados através de simulação. 

Bierens (BIERENS, 1997) desenvolveu aplicações do teste ADF, de raízes unitárias, 

com a utilização de CTP, para o teste da hipótese nula da existência de mudanças contra a 

hipótese alternativa de estacionariedade na tendência. Para a utilização de CTP, partiu da 

premissa de que esta pode aproximar arbitrariamente qualquer função de tempo. Tais 

aplicações foram utilizadas na análise de séries temporais macroeconômicas e apresentaram 

resultados de que as séries analisadas se demonstraram com tendência estacionária e não 

linear. 

Elnagar e Khamayseh (ELANAGAR e KHAMAYSEH, 1997) apresentam solução 

para resolver um problema físico, o qual necessita de técnicas espectralmente acuradas, sendo 

CTP uma delas. O método proposto pelos autores se baseia na interpolação de polinômios, 

aproximando a situação e os vetores de controle, convertendo as expressões integrais e 

diferenciais surgidas a partir do sistema dinâmico, bem como o índice de desempenho, em um 

problema de programação de álgebra não linear. O método é validado através da comparação 

com outros similares e com outros esquemas numéricos. 

Hsu e Chou (HSU e CHOU, 2007) desenvolveram uma adaptação de CTP para 

resolver equações dinâmicas baseadas em método específico de retardamento temporal, 

utilizando somente álgebra matricial, concluindo que tal adaptação pode retornar resultados 

muito próximos dos exatos. 

Mansour (MANSOUR, 2009) desenvolve modelo de partições suaves de blocos a 

partir de um conjunto, com a utilização de CTP de segundo tipo, testando e comprovando a 

sequencia de contagem de blocos proposta por outro autor. 

Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010) realizaram aperfeiçoamentos ao 

trabalho desenvolvido por Martins (MARTINS, 2005) e aplicaram CTP combinado com 

variáveis explanatórias resultando em novas variáveis, irrestritas ao modelo geral, para testar 

a hipótese nula de TI VECM, com a relação de longo prazo variando suavemente pelos 

períodos futuros. Os autores também desenvolveram, através de simulação, estatísticas de 

valores críticos para a aplicação direta de LR, o que denominaram teste de razão da 

verossimilhança para cointegração variante no tempo (LRtvc). O desenvolvimento dos autores 

permite a utilização direta de MAX, TR e LR, sem recorrer a efeitos não diretamente 
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relacionados ao tempo, como a utilização das variáveis em nível transformadas pelos 

respectivos logaritmos naturais. 

Sweilam e Khader (SWEILAM e KHADER, 2010) desenvolveram método de solução 

de equações integrais e diferenciais numericamente lineares e não lineares através de CTP 

pseudoespectral, sustentando que o método proposto reduz a quantidade de equações para 

aquelas algebricamente lineares e não lineares. 

 

3.4 TV VECM 

 

Modelos que admitem a variabilidade no tempo dos parâmetros de longo prazo de uma 

relação de cointegração e seus respectivos mecanismos de correção de erros têm sido 

estudados. A identificação e teste da instabilidade estrutural de tais parâmetros, portanto, é 

pesquisada e, neste contexto, CTP têm surgido como um possível incremento. Nesta seção, 

destacamos alguns dos trabalhos desenvolvidos para incrementar os modelos de cointegração 

e de correção de erros, especialmente multivariados, com a referida variabilidade no tempo. 

Engel e Rodrigues (ENGEL e RODRIGUES, 1989) estimaram por máxima 

verossimilhança o modelo de precificação de ativos de capital (CAPM), permitindo que o 

prêmio de risco ou  variasse no tempo, através das covariâncias como função de dados 

macroeconômicos e como um processo multivariado de heterocedasticidade condicional autor 

regressiva, com a observação de que o modelo testado possui melhor poder explanatório com 

as variâncias não sendo constantes ao longo do tempo, todavia, sendo dominados por outros 

modelos de precificação menos restritos. 

Phillips (PHILLIPS, 1991) estuda a influência da utilização de sistemas discretos de 

tempo nos erros gerados pelos modelos de cointegração, através de estimativas de máxima 

verossimilhança, o que conduz a ECM discretos no tempo. O autor testa seus modelos de 

tempo discreto através de simulação, observando que as diferenças entre as estimativas por 

aproximação e por exatidão podem explicar algumas das diferenças comumente encontradas 

em sistemas de tempo contínuo. 

Boswijk e Franses (BOSWIJK e FRANSES, 1995) desenvolveram modelo 

denominado cointegração periódica, permitindo que os parâmetros variem sazonalmente, 
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sugerindo testes de hipótese nula de que, ao menos, alguns dos parâmetros são constantes ao 

longo das estações, propondo estatísticas de tal teste através de simulações e aplicando-o ao 

consumo agregado da Suécia.  

Timmermann (TIMMERMANN, 1995) examina falha de ADF em rejeitar a hipótese 

nula de não cointegração entre preços e dividendos no mercado acionário norte-americano, 

com a utilização de uma taxa de desconto variante no tempo. Através de simulações, o autor 

observa que a probabilidade de não rejeição da hipótese nula referida é maior na proporção da 

persistência do processo de taxa de desconto, bem como quando o processo de retornos 

demonstra alta persistência. Através de quatro modelos, o autor demonstra a possibilidade de 

falha na rejeição da hipótese nula de não cointegração, em um modelo que examina preços de 

ações e taxa de dividendos, pelo fato da alta persistência. O autor também observa que os 

testes em log de variáveis são mais propensos a rejeitar a hipótese nula de não cointegração 

que os realizados em nível das variáveis. O autor conclui pela robustez dos testes de 

cointegração de forma geral.  

Bierens (BIERENS, 1997) estudou a variabilidade no tempo das raízes unitárias, na 

tentativa de aperfeiçoamento de ADF. Para tanto, utilizou-se de CTP para o teste da hipótese 

nula da existência de mudanças contra a hipótese alternativa de estacionariedade na tendência, 

tendo como premissa que CTP pode bem aproximar qualquer função de tempo, com 

resultados já comentados.  

Cuthbertson, Hayes e Nitzche (CUTHBERTSON, HAYES e NITZCHE, 1997) 

procuram testar a eficiência do mercado acionário britânico, através de quatro modelos. No 

primeiro modelo, os retornos são supostos como constantes. No segundo modelo, apenas os 

excessos de retornos são supostos como constantes. Nos outros dois, os autores assumem que 

os retornos em equilíbrio dependem de um prêmio de risco variante no tempo, o qual varia 

conforme a expectativa condicional da variância dos retornos. Os autores destacam os 

resultados de provável relevância do curto prazo em detrimento do longo, mesmo quando a 

constância dos retornos é relaxada. 

Lee (LEE, 1998) observa que os excessos de retornos variantes no tempo possuem 

associação significativa com os movimentos dos preços das ações, o que não ocorre com as 

taxas de juros variantes no tempo. Tal observação decorre de estudo dos componentes 

transitórios e permanentes em lucros, dividendos, fatores de desconto e outros considerados 

não fundamentais ou não tradicionais. O estudo foi conduzido através de abordagem VAR 
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com log-linear estrutural. Para o autor, a variabilidade no tempo explica melhor as variações 

nos preços das ações do que uma interpretação de que se trata de uma bolha especulativa. 

Engle e Smith (ENGLE e SMITH, 1999) desenvolveram modelo que procura unir os 

testes de componentes permanentes e transitórios de choques pelo teste de transitoriedade de 

um choque com a ocorrência de pequenas quebras estruturais permanentes, através de um 

processo que permite que o impacto de longo prazo de cada inovação seja variante no tempo e 

estocástico. As estimativas do teste são obtidas a partir de quasi máxima verossimilhança com 

a hipótese nula de passeio aleatório, com evidências empíricas significativas a partir de pares 

de preços de ações. 

Park e Hahn (PARK e HAHN, 1999) apresentam método de estimação apoiado por 

pré-filtragem dos dados e pré-estimação do modelo, além de desenvolverem teste de má-

especificação e obterem evidências empíricas na função de demanda do mercado 

automobilístico norte-americano. O modelo permite parâmetros que oscilam suavemente ao 

longo do tempo, ou seja, coeficientes que variam ao longo do tempo em uma relação de 

cointegração. Os parâmetros são estimados não parametricamente através de estimadores de 

séries temporais. A contribuição dos autores é notadamente procurar estabelecer um método 

que confronte diretamente os modelos que assumem a constância dos vetores de cointegração. 

Koop, Leon-Gonzalez e Strachan (KOOP, LEON-GONZALEZ e STRACHAN, 2008) 

desenvolveram proposta de cointegração com parâmetros variando no tempo, com o 

desenvolvimento de um algoritmo da cadeia de Markov combinado com a simulação de 

Monte Carlo, apropriado para modelos que permitem subespaços de cointegração, pela 

combinação de espaço e estado. Os autores também apresentam evidências empíricas de como 

a cointegração entre variáveis macroeconômicas pode variar ao longo do tempo. 

Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010) realizaram aperfeiçoamentos ao 

trabalho desenvolvido por Martins (MARTINS, 2005) e aplicaram CTP combinado com 

variáveis explanatórias resultando em novas variáveis, irrestritas ao modelo geral, para testar 

a hipótese nula de TI VECM, com a relação de longo prazo variando suavemente pelos 

períodos futuros. Uma das contribuições dos autores foi a de permitir a utilização direta de 

MAX, TR e LR, inovando com simulações de valores críticos específicos para LRtvc, 

surgindo a possibilidade de incremento aos estudos que transformavam variáveis em seus 

logaritmos naturais, para o estudo da relação de cointegração, como já comentado. 
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Chan, Koop, Leon-Gonzalez e Strachan (CHAN, KOOP, et al., 2010) realizam 

levantamento dos modelos de cointegração e correção de erros e sugerem modelos que 

permitem a variabilidade no tempo dos parâmetros, de seus mecanismos de correção e de seus 

vetores, destacando o maior poder explanatório de tais modelos na previsão de variáveis 

macroeconômicas, como a inflação norte-americana. 

Williams e Ioannidis (WILLIAMS e IOANNIDIS, 2010) apresentam proposta de 

incremento dos modelos de TV VECM desenvolvidos por outros autores (BIERENS e 

MARTINS, 2010) (PARK e HAHN, 1999) (KOOP, LEON-GONZALEZ e STRACHAN, 

2008), de forma a permitir maiores quebras estruturais ou maiores distúrbios nas relações de 

cointegração, através da introdução de modelos de heterocedasticidade condicional 

autorregressiva, apresentando resultados de MAX e TR para intercepto irrestrito e para 

ausência de tendência. 

 

3.5 RVF 

 

Campbell e Shiller (CAMPBELL e SHILLER, 1987), em seminal trabalho estudaram 

VAR para preços de ações e títulos de dívida pública. Quanto aos títulos de dívida pública, as 

variáveis de prazo e taxas são conhecidas antecipadamente. Para os preços de ações, a taxa, 

ou fator de desconto  , foi obtida através do vetor de cointegração entre preços e 

dividendos, com outro fator podendo ser a média amostral dos retornos sobre ações. O 

modelo de preços de ações foi testado com séries de preços a partir de 1871 até 1986. Os 

autores observaram resultados de que as taxas de juros de curto e longo prazo são 

cointegradas, enquanto que para as ações, os distúrbios entre preços e dividendos aparentam 

ser persistentes, muito embora tal fato dependa do fator de desconto utilizado, como concluem 

os autores.    

Campbell e Shiller (CAMPBELL e SHILLER, 1987a), em outro trabalho seminal, 

analisaram o denominado modelo de valor presente, apoiado por RVF, para analisar o 

comportamento dos preços das ações no mercado norte-americano. O trabalho ganhou 

relevância a partir do desenvolvimento da transformação de preços e dividendos anuais em 

seus respectivos logaritmos e na obtenção dos correspondentes retornos por ação. A partir 

disto, os retornos reais e os excessos de retornos foram regredidos contra os índices dos 

logaritmos naturais das variáveis dividendo-preço, taxa de crescimento de dividendo defasado 
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em um período e duas variáveis dividendo-preço, baseadas em médias móveis históricas, 

sendo a primeira a média móvel dos últimos dez anos comparada ao preço real corrente da 

ação e a segunda a média móvel dos últimos trinta anos comparada ao preço real corrente da 

ação.Os autores concluem que a média móvel dos lucros de períodos longos têm poder 

explanatório na regressão contra preços de ações.  

Scott (SCOTT, 1985) sustenta que as estimativas obtidas através de mínimos 

quadrados ordinários dão suporte à RVF mais que as obtidas através de testes de limites de 

variâncias. Além disso, o autor observa que o teste proposto é facilmente adaptável ao caso de 

variação dos percentuais de dividendos ao longo do tempo. 

West (WEST, 1987) desenvolve interessante teste de especificação para bolhas no 

mercado de ações, que pode ser aplicado a variados modelos lineares que trabalham com RE, 

e que basicamente compara dois grupos de observações. A hipótese nula testada é a de 

inexistência de bolhas, ante a possibilidade de apuração do valor presente do fluxo de 

dividendos futuros. Evidências empíricas foram obtidas dos períodos de 1871-1980 e de 

1928-1978, para o mercado de ações norte-americano, com o resultado de rejeição da hipótese 

nula de inexistência de bolhas especulativas. 

Também West (WEST, 1988) sustenta a rejeição de RVF quantitativa e 

estatisticamente significantes, através da análise da relação entre as variâncias de preços e 

dividendos. Tal estudo foi motivado pela premissa de que em um mercado eficiente, RVF é 

válida e os efeitos da inovação são menores que os previstos pelos agentes que possuem o 

conjunto de informações.  

Chow (CHOW, 1989) procura se utilizar de preços de ações, dividendos e taxas de 

juros para testar RE através das técnicas clássicas de regressão linear, com variáveis em nível 

e em logaritmos, com o objetivo de observar RVF. Os resultados indicam a rejeição de REH e 

a não rejeição das expectativas adaptativas, pelo que o autor conclui que os dados em RVF 

não são explicados por RE. 

DeJong e Whiteman (DEJONG e WHITEMAN, 1991) sustentam, através de 

estimativas de máxima verossimilhança, que os preços de ações e dividendos são processos 

estacionários na tendência, o que não permite a possibilidade de existência de uma relação de 

longo prazo entre ambos e, portanto, os preços de ações são formados por outras variáveis que 

não os dividendos esperados. 

Froot e Obstfeld (FROOT e OBSTFELD, 1991) procuram detectar o que denominam 

de bolhas intrínsecas no mercado de ações norte-americano, as quais são capazes de induzir à 

persistência dos desvios no valor fundamental da ação, em RVF, os quais se demonstram 
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estáveis ao longo do tempo. As bolhas intrínsecas dependem exclusivamente do dividendo 

agregado e derivam de fundamentos macroeconômicos exógenos. 

Lee (LEE, 1995) atribui a volatilidade dos preços das ações à somatória dos choques 

transitórios e permanentes aos dividendos, encontrando associação robusta entre os 

transitórios e a movimentação dos referidos preços. Tais evidências dariam suporte, segundo 

o autor, à hipótese de informação imperfeita e ao comportamento de reversão à média dos 

preços. Neste sentido, para o autor há cointegração entre os preços das ações e os 

componentes transitórios de choques sobre dividendos. 

Donaldson e Kamstra (DONALDSON e KAMSTRA, 1996) sustentam que a crise 

financeira norte americana de 1929 não continha movimentação especulativa. Isto porque, 

através de metodologia de heterocedasticidade condicional autorregressiva, média móvel 

autorregressiva e redes neurais artificiais, os autores desenvolveram procedimento de previsão 

dos fluxos de caixa de determinado ativo e, com tais fluxos, realizam a previsão do valor 

fundamental da ação, o qual, aplicado ao período anterior à crise, demonstrou-se capaz de 

reproduzir a magnitude, a temporalidade, o comportamento das séries temporais, o 

crescimento do volume de negócios e a crise de 1929. 

Timmermann (TIMMERMANN, 1996) atribui o excesso de volatilidade ao fenômeno 

denominado valor presente com aprendizado ou algo como RVF com aprendizado, mesmo em 

amostras grandes, sendo tal fenômeno também capaz, segundo o autor, de explicar a 

correlação positiva entre retorno de ações e taxa de dividendos defasada. Para tanto, o autor 

realizou simulações das variáveis em nível e se utilizou de mínimos quadrados ordinários para 

realizar a estimação. 

Chow e Liu (CHOW e LIU, 1999) sustentam que a memória sobre mudanças de 

dividendos pode explicar a volatilidade dos preços das ações, em RVF, utilizando-se uma taxa 

constante de desconto. Os autores demonstram que tal taxa permite a demonstração da 

existência de memória sobre a movimentação dos dividendos, a qual faz com que agentes 

econômicos produzam viés sobre o preço da ação.  

Rivera Rivera, Marçal e Martin (RIVERA RIVERA, MARÇAL e MARTIN, 2010) 

estudaram a existência de cointegração entre preços e dividendos no Brasil, através da 

utilização de variáveis em logaritmos naturais e com estimativas a partir de análise de dados 

em painel e mínimos quadrados ordinários completamente modificados e dinâmicos. Os 

resultados obtidos confirmam a validade de RVF para retornos constantes e para retornos 

variantes no tempo. 
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4. METODOLOGIA  

 

A proposta deste capítulo é a de explicitar os principais aspectos metodológicos do 

trabalho, bem como os procedimentos adotados na coleta de dados, definição operacional das 

variáveis, aplicação de modelos e análise de dados.  

Adota-se a metodologia quantitativa, definida por Creswell (CRESWELL, 2007) 

como aquela em que o investigador usa primariamente alegações pós-positivistas para 

desenvolvimento de conhecimento (ou seja, raciocínio de causa e efeito, redução de variáveis 

específicas e hipóteses e questões, uso de mensuração e observação e teste de teorias) e 

emprega estratégias de investigação (como experimentos, levantamento e coleta de dados, 

instrumentos predeterminados que geram dados estatísticos). 

 

4.1 Objetivos 

 

4.1.1 Geral 

Para Creswell (CRESWELL, 2007), os principais componentes de uma boa declaração 

de objetivo são a utilização de palavras para sinalizar a principal proposta do trabalho, a 

identificação da teoria a ser testada, a identificação de variáveis, a demonstração do 

relacionamento entre as variáveis e seu posicionamento, a menção ao tipo específico de 

investigação utilizado no estudo e, finalmente, a definição geral para cada variável.   

O principal objetivo deste trabalho é o de testar a racionalidade dos agentes 

econômicos na formação dos preços de ações do mercado acionário brasileiro, com o 

referencial da teoria das expectativas racionais, RE, com a aplicação da fórmula de valoração 

racional, RVF, e de modelos econométricos de séries temporais que admitam a variabilidade 

no tempo das taxas de retorno de ativos, de forma conjunta a permitir a observação da 

eventual estabilidade das referidas taxas e a mensuração da eventual proximidade entre o 

valor fundamental das ações e seus preços. Ou seja, testar a fórmula RVF entre preço e 

dividendos cointegrados, admitindo a taxa de desconto variável no tempo com a utilização da 

abordagem economeétrica TV VECM com polinômios temporais de Chebyshev.  
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As variáveis, portanto, são as de preço, taxa de retorno ou desconto e dividendo de 

ativos negociados em bolsa de valores brasileira, de corporações brasileiras que tenham 

volume relevante de negócios e durante período de tempo suficientemente grande para evitar 

distorções que possam ser ocasionadas por dimensão ou liquidez das ações da amostra. 

Pelo referencial teórico, a variável dependente de preço é determinada pela variável 

independente dividendo, especialmente pelo conjunto dos dividendos futuros trazidos a valor 

presente por uma taxa de retorno esperada pelos investidores. Esta é a associação explicitada 

também em RVF. A taxa de retorno ou desconto, ou ainda os vetores de cointegração, que 

RVF e os modelos de cointegração têm admitido são constantes ao longo do tempo. Todavia, 

é difícil imaginar que determinado agente econômico se proponha a receber a mesma taxa de 

retorno quando tenha que esperar mais tempo para efetivá-la.  

Por isso, para estudar a associação entre as variáveis, faz-se necessária a aplicação de 

modelo de cointegração e respectivos mecanismos de correção de erros que permita que o 

vetor de cointegração ou taxa de retorno ou desconto varie conforme o tempo, nos moldes 

propostos por Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010). 

A amostra é composta de ações de corporações listadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA&BMF), que componham a carteira teórica do IBOVESPA e possuam 

séries de preços e dividendos desde 1986 até 2010, sobre as quais serão aplicados os modelos 

e testes MAX, TR, LR e RVF. Como forma de averiguar a validade dos modelos adotados, 

estes também serão aplicados aos dados de preços e dividendos de corporações norte 

americanas utilizados por Shiller (SHILLER, 2005) e disponibilizados eletronicamente
1
, 

relativas aos anos de 1871 a 2010. 

Os preços das ações de corporações brasileiras foram obtidos através do banco de 

dados Economática e se referem ao preço de fechamento dos ativos da amostra em cada um 

dos meses do período analisado. Os dividendos foram obtidos pela comparação de preços do 

mesmo período, ou seja, sempre os preços de ações ajustados por desdobramentos ou 

divisões, com e sem dividendos. A diferença entre os preços com e sem dividendos permitiu a 

apuração da taxa de dividendos do período, a qual aplicada sobre o preço de fechamento do 

período anterior resultou na medida da variável dividendo. A taxa de desconto, por sua vez, 

foi obtida através dos modelos MAX e TR, especificamente, da combinação do vetor de 

                                                           
1 - www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm, acessado em 07 de março de 2011. 

http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
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cointegração ou  com o seu mecanismo de correção de erros ou , evidentemente, após a 

utilização de CTP no processo de cálculo de LR.  

4.1.2 Específicos 

Especificamente, o presente trabalho pretende validar a medida de cointegração com 

vetores de cointegração variando no tempo ou TV VECM, com a utilização do polinômio 

temporal de Chebyshev ou CTP no mercado brasileiro de ações, para verificar a possibilidade 

de captação pelo modelo da inconstância das taxas futuras de retorno ou desconto esperadas 

pelos investidores, em ações que possuam liquidez e série temporal o mais extensa possível. 

Tal objetivo específico implica outros, quais sejam, verificar a variabilidade no tempo 

das taxas de retorno ou desconto de ativos no Brasil, estimar as referidas taxas e testar sua 

estabilidade estrutural.  

Adicionalmente, como já referido, pretende-se aplicar os modelos aos dados por 

Shiller (SHILLER, 2005), para avaliar a sua validade em ativos de corporações norte-

americanas e com extensão iniciando-se em 1871.   

 

4.2 Questão de pesquisa 

 

Para Creswell (CRESWELL, 2007), em estudos quantitativos, as questões de pesquisa 

são declarações interrogativas ou questões que o investigador tenta responder.  

A questão do trabalho é a seguinte: os agentes econômicos são racionais na formação 

dos preços das ações do mercado brasileiro, com o referencial da teoria das expectativas 

racionais, RE, com a aplicação da fórmula de valoração racional, RVF, e de modelos 

econométricos de séries temporais que admitam a variabilidade no tempo das taxas de retorno 

de ativos?  

Para que se tenha uma resposta adequada, todavia, outra questão surge dos objetivos 

específicos, qual seja: esperam os agentes econômicos taxas de retorno ou desconto que 

variam ao longo do tempo?  
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4.3 Hipótese 

 

Também para Creswell (CRESWELL, 2007) as hipóteses são previsões sobre a 

relação existente entre as variáveis ou estimativas numéricas de valores da população 

baseados em dados coletados em amostras. 

Supõe-se neste trabalho a consistência de RE para explicar a formação de preços das 

ações no mercado acionário brasileiro. Para tanto, deve-se primeiro testar a hipótese nula de 

constância dos vetores de cointegração ou TI VECM nos modelos e testes MAX, TR e LR, 

através da comparação dos resultados obtidos em LR com os valores críticos simulados por 

Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010), demonstrados na tabela 7. Assim, a 

rejeição da hipótese nula  de TI VECM (4.1) é constatada quando o resultado de LR for 

superior aos valores críticos referidos, resultando na hipótese alternativa de TV VECM (4.2).  

 

                              Tabela 1 - Valores críticos de LRtvc 

m 10% 5% 1% 

  

  

  

1          4,790           6,275           9,530  

2          8,149         10,015         14,173  

3        11,181         13,197         18,042  

4        14,059         16,400         21,193  

5        17,059         19,452         24,749  

10        31,247         34,608         40,850  

15        45,621         49,515         56,899  

25        76,331         81,177         91,638  

    Fonte : Bierens e Martins (2010) 

 

 

 

 

 

Depois de testada a hipótese nula de TI VECM, com a apuração periódica dos vetores 

de cointegração  e os respectivos mecanismos de correção de erros , ou seja, após o 

processo de estimação dos modelos MAX e TR, pode-se testar a hipótese principal de 

racionalidade pela comparação do valor presente da média móvel de dividendos com o preço 

da ação em cada mês. A hipótese nula , neste caso, é a de que os agentes econômicos não 

são racionais na formação dos preços de ações do mercado brasileiro, ou seja, os preços das 

ações são diferentes do valor presente da média móvel de dividendos de dez anos, como 
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realizado em Campbell e Shiller (CAMPBELL e SHILLER, 1987a), como expresso em (4.3). 

A hipótese alternativa , portanto, é a de identidade entre o preço da ação e o valor presente 

da média móvel de dividendos, como expresso em (4.4). 

   

 

 

 

 

4.4 Relevância 

 

A contribuição importante do tema estudado é relacionada à possibilidade de aplicação 

direta dos modelos de cointegração desenvolvidos por Johansen (JOHANSEN, 1988) 

(JOHANSEN, 1991) às variáveis em nível, sem a necessidade ou alternativa de transformação 

em seus logaritmos naturais.  

Com a introdução de CTP e a sua combinação com as variáveis estudadas resultando 

em novas variáveis que incorporam a dimensão tempo e de forma restrita ao modelo, o tema 

ganha relevância ao permitir a variabilidade nesta dimensão dos vetores de cointegração.  

Para o Brasil, esta modelagem com CTP é original e pode estimular o 

desenvolvimento de pesquisas que admitam a variabilidade dos vetores de cointegração, como 

aquelas propostas por Williams e Ioannidis (WILLIAMS e IOANNIDIS, 2010).  

A relevância do tema também se faz presente pela comparação direta entre resultados 

obtidos com vetores constantes e com vetores inconstantes, nos modelos e testes MAX, TR E 

LR. A validade destes modelos fica, assim, incrementada diretamente pelo tempo. Os vetores 

de cointegração  e os mecanismos de correção de erros  de um e de outro podem, então, ser 

aplicados em propostas como a deste trabalho, de análise de RVF, de forma a testar RE. 

 

 

 

4.5 Procedimentos 
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4.5.1 Coleta de dados 

Foram selecionadas ações de corporações brasileiras listadas na Bolsa de Valores de 

São Paulo (BOVESPA&BMF) com séries de preços, ajustados por splits com e sem 

dividendos, completas de janeiro de 1986 a outubro de 2010 e que sejam componentes da 

carteira teórica do IBOVESPA em outubro de 2010.  

As características da amostra possuem razões específicas. Ao se escolher apenas 

corporações brasileiras, procurava-se observar os objetivos do trabalho, os quais se 

relacionam exclusivamente ao mercado brasileiro. As corporações norte-americanas são 

contempladas através dos dados de Shiller (SHILLER, 2005), de forma a validar os modelos 

aplicados. 

Já a extensão das séries temporais, em 298 períodos mensais, explica-se em 

Timmermann (TIMMERMANN, 1995) com resultados mais robustos sendo alcançados em 

amostras com mais de 200 observações 

 Outro fator que intuitivamente parece tornar viesados e inconsistentes estimadores de 

séries temporais é a quantidade de ações negociadas e, consequentemente, de compradores e 

vendedores. A baixa procura significa falta de liquidez. Para contornar este possível fator 

limitante de resultados confiáveis, optou-se por selecionar ações componentes da carteira 

teórica do IBOVESPA, o qual representa uma estimativa quadrimestral, ajustada 

mensalmente, das ações mais representativas dos negócios operados na bolsa escolhida. As 

ações que finalmente obedeceram às restrições representam aproximadamente 36% da carteira 

teórica do IBOVESPA em outubro de 2010, como demonstrado na tabela 2 e são 

representadas pelos códigos de negociação VALE5, PETR4, BBDC4, VALE3, BBAS3, 

PETR3, ITSA4, LAME4, CMIG4, BRKM5 e CRUZ3, em função da extensão das séries de 

preços. 

 

 

 

 



74 
 

      Tabela 2 - Discriminação das ações da amostra 

Código Companhia quantidade % data 

    teórica relativa acumulada registro 

  

    

  

VALE5 VALE PNA 169,01 10,669 10,669 02/01/1970 

PETR4 PETROBRAS PN 242,70 9,454 20,123 20/07/1977 

BBDC4 BRADESCO PN 60,37 2,869 22,992 20/07/1977 

VALE3 VALE ON 37,02 2,644 25,636 02/01/1970 

BBAS3 BRASIL ON EJ 56,02 2,52 28,156 20/07/1977 

PETR3 PETROBRAS ON 56,90 2,501 30,657 20/07/1977 

ITSA4 ITAUSA PN 117,79 2,117 32,774 20/07/1977 

LAME4 LOJAS AMERICANAS PN INT 48,79 1,12 33,894 20/07/1977 

CMIG4 CEMIG PN 27,26 1,081 34,975 30/06/1971 

BRKM5 BRASKEM PNA 23,71 0,562 35,537 18/12/1978 

CRUZ3 SOUZA CRUZ ON EJ 3,50 0,438 35,975 19/09/1969 

        Fonte : autor 

        

 

 

4.5.2 Definição operacional 

As observações foram tomadas da amostra de forma individual e agregadas. Os dados 

agregados foram obtidos pela ponderação do valor de mercado mensal e trimestral de cada 

uma das ações.  

As variáveis consideradas foram de preço e dividendo deflacionados pelo índice de 

preços ao consumidor amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IPCA) e pelo 

índice geral de preços disponibilidade interna da Fundação Getúlio Vargas (IGPDI).  

Os preços das ações de corporações brasileiras foram obtidos através do banco de 

dados Economática e se referem ao preço de fechamento dos ativos da amostra em cada um 

dos meses do período analisado.  

Os dividendos foram obtidos pela comparação de preços do mesmo período, ou seja, 

sempre os preços de ações ajustados por desdobramentos ou divisões, com e sem dividendos. 

A diferença entre os preços com e sem dividendos permitiu a apuração da taxa de dividendos 

do período, a qual aplicada sobre o preço de fechamento do período anterior resultou na 

medida da variável dividendo.  
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A taxa de desconto, por sua vez, foi obtida através dos modelos MAX e TR, 

especificamente, da combinação do vetor de cointegração ou  com o seu mecanismo de 

correção de erros ou , evidentemente, após a utilização de CTP no processo de cálculo de 

LR. O preço é representado pelo valor de fechamento da ação ao final do período, ajustado 

por splits e sem dividendos.  

 

4.5.3 Aplicação de modelos 

Os modelos e testes ADF, MAX, TR e LR foram aplicados através de dois softwares 

de econometria. Com o denominado OxMetrics 5.10 foram obtidos os coeficientes dos vetores 

de cointegração e mecanismos de correção de erros, os quais permitiram a apuração da taxa 

de desconto. Com o software EasyReg International, desenvolvido por Herman J. Bierens e 

pela Pennsylvania State University e disponibilizado gratuitamente
2
, foram realizados os 

testes ADF, HQC, BIC, MAX, TR, LR e LRtvc. 

A determinante para que a escolha do software OxMetrics foi a obtenção dos 

coeficientes dos vetores de cointegração e dos mecanismos de correção de erros. Neste, foi 

utilizado os modelos de equações múltiplas de séries temporais do módulo PC GIVE, com a 

seleção das variáveis de preços e dividendos, de constantes sazonais e das combinações das 

variáveis com CTP como novas variáveis restritas ao modelo. 

Para o EasyReg International, a escolha se deu pela perfeita parametrização e adoção 

de CTP e dos testes de hipótese nula de TI VECM com os valores críticos LRtvc, uma vez que 

o software foi desenvolvido por Bierens (BIERENS e MARTINS, 2010). As estatísticas 

foram obtidas pela utilização do item Johansen´s cointegration analysis, constantes no menu, 

multiple equations models, com a seleção das variáveis de preços e dividendos, a indicação do 

modelo com interceptos e dummies sazonais com restrições de cointegração impostas ao 

parâmetro do intercepto, cálculo e escolha da defasagem VAR, do número de vetores de 

cointegração e do número máximo de polinômios CTP. 

4.5.4 Análise de dados 

                                                           
2
 - http://econ.la.psu.edu/~hbierens/OLDERVER.HTM, acessado em 24 de abril de 2011. 

http://econ.la.psu.edu/~hbierens/OLDERVER.HTM
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A organização dos dados permitiu a análise dos resultados dos modelos em relação aos 

meses e trimestres compreendidos entre 1986 e 2010, para o caso do mercado acionário 

brasileiro. Já os dados de Shiller foram analisados apenas mensalmente.  

Os principais resultados obtidos são demonstrados em tabelas e gráficos no próximo 

capítulo.  
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5. RESULTADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar, analisar e discutir os resultados do 

trabalho tendo como referência a teoria que o apoia, as hipóteses formuladas e a literatura 

revisada. A divisão do capítulo segue a frequência dos dados, mensal ou trimestral e ainda 

aquela de Shiller, e conforme as frequências são apresentadas as estatísticas descritivas da 

amostra, os testes de hipóteses considerando a variabilidade no tempo dos vetores de 

cointegração com seus efeitos em RVF e, finalmente, a comparação com os resultados obtidos 

em outros estudos.   

 

5.1 Mensal 

5.1.1 Estatística Descritiva 

A média e o desvio padrão das variáveis demonstram não serem aparentes casos 

extremos de observações entre os dados da amostra. Mesmo considerando-se a extensão das 

séries temporais, que envolveram os principais períodos de desenvolvimento do mercado 

brasileiro e suas consequentes oscilações de preços, os preços e dividendos das ações da 

amostra apresentaram um resultado que pode ser considerado normal, conforme demonstra a 

tabela 3. 

Tabela 3 - Média e desvio padrão de preço e dividendos para a frequência mensal 

Código IPCA   IGPDI 

  P D 

 

P D 

  média d.p.  média d.p.  

 

média d.p.  média d.p.  

 TOTAL  14,230000 12,534000 0,048678 0,081094 

 

16,294000 11,912000 0,056800 0,090952 

 VALE5  8,030000 13,308000 0,018756 0,078352 

 

7,894500 13,312000 0,018253 0,078226 

 PETR4  6,807400 10,635000 0,021383 0,076689 

 

6,660600 10,675000 0,020870 0,076421 

 BBDC4  5,819100 9,018400 0,016381 0,056447 

 

5,673200 9,017400 0,015725 0,055931 

 VALE3  9,250800 15,545000 0,019570 0,081996 

 

9,105900 15,546000 0,019078 0,081993 

 BBAS3  5,468800 8,658000 0,024133 0,069300 

 

5,328200 8,650600 0,023736 0,068372 

 PETR3  7,729300 12,535000 0,021149 0,077118 

 

7,595300 12,585000 0,020707 0,076882 

 ITSA4  2,025400 3,315500 0,006835 0,027487 

 

1,985400 3,308200 0,006667 0,027375 

 LAME4  2,414800 4,336200 0,002856 0,014963 

 

2,380500 4,305500 0,002765 0,014516 

 CMIG4  6,693800 8,607800 0,035531 0,177420 

 

6,425800 8,645500 0,034068 0,174260 

 BRKM5  4,706100 5,836500 0,013416 0,056157 

 

4,488000 5,845300 0,011800 0,054169 

 CRUZ3  12,946000 18,415000 0,095685 0,303470   12,559000 18,486000 0,090879 0,298410 

Fonte : autor 
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O teste de raízes unitárias ADF, para averiguação de estacionariedade das séries 

temporais mensais da amostra, demonstra que todas as séries utilizadas são I(1), ou seja, não 

apresentam estacionariedade, com exceção dos dividendos de BRKM5, em ambos os 

deflatores, conforme demonstra a tabela 4, que apresentou significância a 5% para a hipótese 

nula de não estacionariedade. Embora possa ser considerada pontual, a estacionariedade de 

dividendos para BRKM5 não compromete o eventual relacionamento de longo prazo com a 

variável de preço da ação, por esta teoricamente se tratar da variável endógena. Há alguns 

casos demonstrados na tabela 4 em que a rejeição não é robusta, mas para preços, apenas 

BRKM5 aparece em p-valor de 0,78 e 0,80, com as demais acima de 0,90.  

A escolha das defasagens VAR foi realizada com os critérios de informação de Hanna-

Quinn e Bayesiano de Schwartz, tendo-se optado pelos resultados deste para a execução dos 

modelos. A tabela 5 apresenta igualdade de defasagem para a maioria das variáveis, quando 

deflacionadas por índices diferentes, exceto para PETR4, com um período de defasagem para 

o IPCA e sete períodos para o IGPDI e para CRUZ3 com doze períodos de defasagem para 

IPCA e quinze períodos para IGPDI. Tal fato pode eventualmente se dever ao efeito dos 

índices, muito embora as demais variáveis não tenham se demonstrado sensíveis ao referido 

efeito. O suposto efeito residiria na diferença de metodologia eventualmente existente entre 

IPCA e IGPDI 

Os resultados dos testes MAX e TR são apresentados na tabela 6, onde se pode 

observar que as variáveis apresentaram a existência de um vetor de cointegração, com posto 

igual a um para todas elas.  

Tais resultados são favoráveis à execução dos modelos, minimizando os problemas 

decorrentes de má-especificação, com constante e sazonais irrestritas, nos moldes de Johansen 

(JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991). 

 

 

 

 



79 
 

 

           Tabela 4 - Teste de raiz unitária ADF para frequência mensal 

Código IPCA 

  P D 

  t adf p-valor t adf p-valor 

 TOTAL  0,0223 0,9600 
 

-1,0489 0,7300   

 VALE5  1,8366 1,0000 
 

-1,7874 0,3900   

 PETR4  1,0301 1,0000 
 

-0,1495 0,9400   

 BBDC4  1,6900 1,0000 
 

1,1608 1,0000   

 VALE3  1,6649 1,0000 
 

-1,6447 0,4500   

 BBAS3  2,2424 1,0000 
 

1,6936 1,0000   

 PETR3  0,5642 0,9900 
 

-0,1657 0,9400   

 ITSA4  2,0848 1,0000 
 

0,6598 0,9900   

 LAME4  1,2947 1,0000 
 

-1,4912 0,5300   

 CMIG4  0,9288 1,0000 
 

-1,0935 0,7200   

 BRKM5  -0,9172 0,7800 
 

-0,7032 0,0400 ** 

 CRUZ3  3,1686 1,0000 
 

0,9651 1,0000   

              

Código IGPDI 

  P D 

  t adf p-valor t adf p-valor 

 TOTAL  -0,2898 0,9200 
 

-1,7291 0,4100   

 VALE5  1,7786 1,0000 
 

-1,8967 0,3300   

 PETR4  0,8028 0,9900 
 

-0,1301 0,9400   

 BBDC4  1,8001 1,0000 
 

1,1605 1,0000   

 VALE3  1,6030 1,0000 
 

-1,7356 0,4000   

 BBAS3  2,3338 1,0000 
 

1,9276 1,0000   

 PETR3  0,3553 0,9800 
 

-0,1535 0,9400   

 ITSA4  2,1714 1,0000 
 

0,4937 0,9900   

 LAME4  1,4105 1,0000 
 

-1,4408 0,5600   

 CMIG4  1,0136 1,0000 
 

-0,9876 0,7600   

 BRKM5  -0,8480 0,8000 
 

-3,0271 0,0400 ** 

 CRUZ3  3,1732 1,0000   1,1590 1,0000   

                   Fonte : autor .     ** - significante a 5%. 
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                                        Tabela 5 - Escolha de defasagens VAR pelos critérios de informação  

                                                          HQC e BIC para frequência mensal 

código DEFASAGENS VAR 

  IPCA IGPDI 

  HQC BIC HQC BIC 

 TOTAL  12 1 12 1 

 VALE5  6 6 24 6 

 PETR4  24 1 24 7 

 BBDC4  24 3 24 3 

 VALE3  15 6 15 6 

 BBAS3  24 24 24 24 

 PETR3  24 1 24 1 

 ITSA4  23 23 23 23 

 LAME4  1 1 1 1 

 CMIG4  12 1 12 1 

 BRKM5  12 2 12 2 

 CRUZ3  15 12 21 15 

                             Fonte : autor 

        

 

             Tabela 6 - Testes MAX e TR de posto de cointegração para frequência mensal 

código IPCA   IGPDI 

  posto MAX TR 

 

posto MAX TR 

  

      

  

 TOTAL  1 1,20 1,20 

 

1 3,60 3,60 

 VALE5  1 1,60 1,60 

 

1 1,70 1,70 

 PETR4  1 1,40 1,40 

 

1 2,30 2,30 

 BBDC4  1 8,00 8,00 

 

1 8,40 8,40 

 VALE3  1 1,60 1,60 

 

1 1,70 1,70 

 BBAS3  1 12,80 12,80 

 

1 12,30 12,30 

 PETR3  1 1,40 1,40 

 

1 1,30 1,30 

 ITSA4  1 3,10 3,10 

 

1 1,90 1,90 

 LAME4  1 5,40 5,40 

 

1 5,70 5,70 

 CMIG4  1 5,80 5,80 

 

1 6,30 6,30 

 BRKM5  1 1,80 1,80 

 

1 1,70 1,70 

 CRUZ3  1 3,60 3,60   1 3,10 3,10 

              Fonte: autor. 
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5.1.2 TV VECM 

 

Os modelos adotados incluem quantidade máxima de polinômios (m) igual a 15, ou 

seja, foram realizados os testes LR de hipóteses nulas de constância dos vetores de 

cointegração considerando o modelo geral com 15 polinômios interagindo simultaneamente e 

outros modelos restritos até a utilização de apenas 1 polinômio (m=1). Cada um dos 

resultados é apresentado na tabela 8. A restrição imposta aos modelos resulta 

consequentemente em maiores graus de liberdade perdidos. O teste de polinômios até 15 se 

justifica pela tentativa de captação dos movimentos das expectativas de retornos de várias 

formas e foi tido como um numero adequado para tal finalidade.  

Como explicitado no capítulo anterior, os testes LR foram realizados no software 

EasyReg International, o qual os conduz sem que seja possível apurar os critérios e 

informação dos mesmos. 

Com o software OxMetrics foram obtidos os coeficientes de cointegração e 

mecanismos de correção de erros do modelo geral, com 15 polinômios. Tais coeficientes 

serviram para a solução da matriz de cointegração, pelo somatório dos produtos dos 

coeficientes pelos senóides em cada período às variáveis de preço e dividendos. A solução 

matricial foi seguida da normalização dos coeficientes na variável preço, a qual resultou nas 

taxas de desconto ou retorno para cada uma das variáveis em cada um dos períodos mensais 

ou trimestrais, conforme se pode observar da tabela 7 e do gráfico 3. 

Os resultados demonstrados na tabela 7 servem adicionalmente como análise de séries 

temporais problemáticas. Como se pode observar, as séries BBDC4, BBAS3, CMIG4,  

BRKM5 e CRUZ3, deflacionadas pelo IPCA, apresentam médias negativas. O mesmo ocorre 

com as séries BBDC4 e LAME4, deflacionadas pelo IGPDI. Analisando tais resultados à 

totalidade da série, demonstrada no gráfico 3, observa-se que os problemas das séries 

decorrem de períodos anteriores a 1995.  

No outro extremo, médias muito elevadas também comprometem algumas das séries, 

especialmente LAME4, deflacionada pelo IPCA, e BBAS3, BRKM5 e CRUZ3, deflacionadas 

pelo IGPDI. Analisando-se conjuntamente ao gráfico 3, os problemas também ocorreram em 

períodos anteriores a 1995. 
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Mesmo positivas, outras médias menos elevadas também se demonstraram 

contraintuitivas, como VALE5, VALE3 e PETR3, deflacionadas pelo IPCA, e VALE5,  

PETR4, VALE3, PETR3 e CMIG4 deflacionadas pelo IGPDI. Novamente, como ocorreu 

com as médias negativas e as extremamente positivas, os problemas se concentraram em anos 

anteriores a 1995.  

A combinação das análises conduziria à decisão de reduzir a extensão das séries da 

amostra. Todavia, considerando que isto poderia causar viés adicional aos dados 

(TIMMERMANN, 1995) e que para o teste da primeira hipótese foram considerados 15 

polinômios e da segunda hipótese são utilizadas taxas de desconto ou retorno individuais por 

mês e variável, decidiu-se preservar a extensão original das séries da amostra.  

Conforme se observa da tabela 8, considerando-se a deflação por IPCA, a hipótese 

nula de constância dos vetores de cointegração foi rejeitada de forma significativa, em ao 

menos um polinômio, para todas as variáveis, com exceção de PETR4 e CMIG4.  

As ações BBDC4 e PETR3, deflacionadas pelo IPCA, tiveram a hipótese nula 

rejeitada em apenas um polinômio, sendo m=1 e m=15, respectivamente. Por outro lado, as 

ações BBAS3, ITSA4 e CRUZ3 tiveram a hipótese nula rejeitada em todos os polinômios, 

com destaque para BBAS3, onde a rejeição foi extremamente significativa. 

Mais que isso, o destaque principal no caso das séries deflacionadas pelo IPCA refere-

se aos dados agregados. Como se observa da tabela 8, a hipótese nula de constância dos 

vetores de cointegração é rejeitada apenas no polinômio m=3 e de forma significante a 10%, 

embora nos polinômios m=2 a m=6 o p-valor tenha se situado em até 25%.  

Quanto às séries deflacionadas pelo IGPDI, observa-se, também na tabela 8, que os 

dados agregados não rejeitaram a hipótese nula de constância dos vetores de cointegração, 

com apenas o polinômio m=3 com p-valor situado em até 25%. A não rejeição da hipótese 

nula também é observada para as ações PETR3 e CMIG4, com p-valor elevado em todos os 

polinômios.  

Por outro lado, a rejeição da hipótese nula de constância dos vetores de cointegração 

se demonstrou mais frequente e com maior significância quando comparadas às séries 

deflacionadas pelo IPCA.  
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As ações, deflacionadas pelo IGPDI, VALE5, BBAS3, ITSA4, BRKM5 e CRUZ3 

tiveram a hipótese nula rejeitada para todos os polinômios. As ações VALE3 e LAME4 

tiveram a hipótese nula de constância rejeitada para a maior parte dos polinômios e a ação 

BBDC4 foi a única em que a rejeição ocorreu somente para o polinômio m=1.  

Como relatado anteriormente, os resultados decorrem da comparação do teste LR, com 

os valores críticos   apurados por Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010), 

procedimento que é realizado automaticamente pelo software EasyReg International. 

No todo, pode-se extrair que a rejeição da hipótese nula de constância dos vetores de 

cointegração foi observada para a maior parte das ações da amostra, em ambos os índices 

utilizados para a deflação.  

A rejeição sugere a validade da utilização direta dos modelos de cointegração de 

Johansen (JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991) com a utilização de CTP (BIERENS e 

MARTINS, 2010) nas variáveis restritas ao modelo para a frequência mensal das ações 

utilizadas no estudo.  

 

Tabela 7 – Taxas médias de desconto ou retorno para frequência mensal 

código ipca   igpdi 

  média d.p. máximo mínimo 

 

média d.p. máximo mínimo 

TOTAL 2,444871 4,7615992 43,231117 0,0247074 

 

1,4901822 2,1949349 20,500104 0,0492536 

VALE5 10,451225 1175,3534 1153,5621 -20053,549 

 

169,33605 275,5647 688,11188 -580,50551 

PETR4 1,2680804 27,295366 393,06137 -155,04348 

 

84,313996 130,93325 361,6821 -24,048452 

BBDC4 -2,8098176 5,6805833 3,1275286 -16,163996 

 

-0,9270782 1,394834 0,0552824 -3,1893789 

VALE3 110,14199 619,71577 2223,5288 -9499,693 

 

21,157993 542,76411 2528,3666 -8434,1253 

BBAS3 -395,72666 640,75789 0,0404506 -2156,6585 

 

51478,674 122745,85 1369243,7 -719714,42 

PETR3 75,010043 948,20169 9109,1182 -11992,223 

 

39,565568 76,05652 168,99632 -197,03743 

ITSA4 0,4944878 5,182831 82,417996 -17,844468 

 

3,4263193 13,675122 121,18901 -0,4368806 

LAME4 8257,908 29681,822 458547,53 -86824,801 

 

-400,36626 820,85558 5,7423244 -2539,604 

CMIG4 -435,32235 11721,552 1922,7322 -201976,29 

 

209,59397 472,3902 4282,0191 -3293,5962 

BRKM5 -341,43039 532,72166 0,0777306 -1479,3228 

 

1663,931 26156,847 448851,36 -30119,141 

CRUZ3 -63,3883 98,24439 0,1467929 -219,3766   2197,6377 17957,932 208816,22 -100682,03 

 Fonte: autor.  
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Gráfico 3 - Taxas de desconto ou retorno para frequência mensal 
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Tabela 8 - Estatística LR para a frequência mensal 

código ipca 

  m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 

  LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

 TOTAL  0,9300 0,6291 

 

5,3900 0,2499 

 

10,9100 0,0912 * 12,3400 0,1366 

 

14,6200 0,1465   

 VALE5  8,0400 0,0179 ** 11,1700 0,0247 ** 11,4200 0,0762 * 12,1200 0,1457 

 

13,3200 0,2063   

 PETR4  1,7800 0,4102 
 

2,8200 0,5892 
 

3,9100 1,6894 
 

6,2900 0,6152 
 

8,1000 0,6191   

 BBDC4  6,0400 0,0489 ** 6,4100 0,1706 

 

7,6600 0,2640 

 

8,3000 0,4048 

 

8,9400 0,5374   

 VALE3  9,2100 0,0100 *** 11,3600 0,0228 ** 11,6700 0,0698 * 11,9400 0,1539 

 

12,6200 0,2459   

 BBAS3  29,7200 0,0000 *** 40,7400 0,0000 *** 70,7600 0,0000 *** 109,0300 0,0000 *** 110,1600 0,0000 *** 

 PETR3  1,6300 0,4424 
 

2,0500 0,7269 
 

5,2600 0,5115 
 

8,1600 0,4184 
 

9,5700 0,4794   

 ITSA4  7,9500 0,0187 ** 16,7100 0,0022 *** 17,5600 0,0074 *** 20,3700 0,0090 *** 21,0900 0,0205 ** 

 LAME4  14,6800 0,0007 *** 15,3700 0,0040 *** 21,9000 0,0013 *** 24,5700 0,0018 *** 24,7600 0,0058 *** 

 CMIG4  0,5100 0,7738 

 

2,2000 0,6998 

 

3,3100 0,7694 

 

3,9200 0,8642 

 

4,7400 0,9079   

 BRKM5  12,2900 0,0021 *** 13,3800 0,0096 *** 15,9400 0,0141 ** 20,1200 0,0099 *** 25,9300 0,0038 *** 

 CRUZ3  5,5100 0,0637 * 7,9800 0,0922 * 13,5200 0,0356 ** 29,5900 0,0003 *** 37,3700 0,0001 *** 

                                

  m=6 m=7 m=8 m=9 m=10 

  LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

 TOTAL  15,4200 0,2191 

 

15,5600 0,3408 

 

16,0200 0,4517 

 

16,0200 0,5912 

 

16,4400 0,6890   

 VALE5  16,2700 0,1792 

 

20,2700 0,1218 

 

26,6400 0,0457 ** 36,3200 0,0064 *** 50,0000 0,0002 *** 

 PETR4  8,3000 0,7616 

 

9,2400 0,8157 

 

9,6800 0,8827 

 

9,8600 0,9363 

 

10,0200 0,9678   

 BBDC4  9,1100 0,6934 

 

11,1500 0,6746 

 

13,3000 0,6114 

 

15,2200 0,6469 

 

15,8900 0,7231   

 VALE3  15,2000 0,2307 

 

19,4200 0,1493 

 

27,7600 0,0338 ** 36,9800 0,0053 *** 49,6000 0,0003 *** 

 BBAS3  110,4000 0,0000 *** 111,4200 0,0000 *** 112,2600 0,0000 *** 120,8100 0,0000 *** 125,1800 0,0000 *** 

 PETR3  10,3100 0,5892 

 

10,8600 0,6969 

 

11,2000 0,7963 

 

11,4000 0,8765 

 

11,5800 0,9298   

 ITSA4  32,6300 0,0011 *** 59,5500 0,0000 *** 90,2300 0,0000 *** 92,2000 0,0000 *** 93,3300 0,0000 *** 

 LAME4  25,5200 0,0125 ** 25,6000 0,0291 ** 26,8000 0,0438 ** 27,1700 0,0758 * 27,5500 0,1206   

 CMIG4  5,1500 0,9527 

 

6,7600 0,9437 

 

6,8100 0,9768 

 

7,7800 0,9817 

 

8,0800 0,9913   

 BRKM5  26,4300 0,0093 *** 27,6300 0,0159 ** 27,7400 0,0340 ** 27,9700 0,0625 * 29,6400 0,0760 * 

 CRUZ3  38,7300 0,0001 *** 39,1600 0,0003 *** 48,5200 0,0000 *** 61,8800 0,0000 *** 85,4200 0,0000 *** 

                                

  m=11 m=12 m=13 m=14 m=15 

  LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

 TOTAL  16,7200 0,7788 

 

17,3800 0,8319 

 

18,5800 0,8535 

 

21,9400 0,7841 

 

22,9900 0,8159   

 VALE5  61,8700 0,0000 *** 68,1700 0,0000 *** 72,7300 0,0000 *** 77,5400 0,0000 *** 78,5500 0,0000 *** 

 PETR4  10,5200 0,9809 

 

11,1400 0,9880 

 

13,7000 0,9768 

 

15,5500 0,9721 

   

  

 BBDC4  17,4600 0,7375 

 

18,1800 0,7941 

 

20,8100 0,7519 

 

21,4600 0,8056 

 

22,6400 0,8299   

 VALE3  57,6200 0,0001 *** 61,3200 0,0000 *** 63,7300 0,0001 *** 67,1200 0,0001 *** 71,5800 0,0000 *** 

 BBAS3  137,5500 0,0000 *** 148,1800 0,0000 *** 163,1600 0,0000 *** 168,8900 0,0000 *** 173,0700 0,0000 *** 

 PETR3  12,2600 0,9518 

 

13,1900 0,9629 

 

16,2300 0,9304 

 

17,1300 0,9460 

 

51,5700 0,0085 *** 

 ITSA4  96,9900 0,0000 *** 101,2900 0,0000 *** 102,7900 0,0000 *** 114,2600 0,0000 *** 122,8700 0,0000 *** 

 LAME4  30,5500 0,1057 

 

31,3400 0,1441 

 

36,8900 0,0765 * 

     

  

 CMIG4  9,0300 0,9932 

 

9,7700 0,9954 

 

10,3700 0,9973 

 

9,9100 0,9994 

   

  

 BRKM5  33,1100 0,0604 * 33,7900 0,0886 * 34,0700 0,1334 

 

34,1100 0,1973 

 

34,9800 0,2432   

 CRUZ3  99,8100 0,0000 *** 107,5100 0,0000 *** 107,7700 0,0000 *** 108,5900 0,0000 *** 116,2700 0,0000 *** 
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código igpdi 

  m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 

  LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

 TOTAL  0,7400 0,6912 

 

2,8500 0,5828 

 

8,1500 0,2272 

 

8,8300 0,3570 

 

10,6700 0,3835   

 VALE5  10,1600 0,0062 *** 13,5800 0,0088 *** 13,7900 0,0321 ** 14,9200 0,0608 * 16,5100 0,0859 * 

 PETR4  7,5600 0,0228 ** 11,5100 0,0214 ** 12,6000 0,0498 ** 19,0000 0,0149 ** 22,9800 0,0108 ** 

 BBDC4  6,1500 0,0462 ** 6,4900 0,1652 

 

7,6800 0,2625 

 

8,4200 0,3939 

 

8,9700 0,5347   

 VALE3  11,5300 0,0031 *** 13,3100 0,0099 *** 13,5000 0,0358 ** 13,9800 0,0823 ** 14,9800 0,1327   

 BBAS3  27,6300 0,0000 *** 41,1000 0,0000 *** 79,0200 0,0000 *** 112,6300 0,0000 *** 114,3500 0,0000 *** 

 PETR3  1,5800 0,4547 

 

1,8400 0,7656 

 

5,4300 0,4895 

 

8,4100 0,3948 

 

9,7200 0,4657   

 ITSA4  6,5400 0,0380 ** 13,6700 0,0084 *** 14,5000 0,0245 ** 17,8500 0,0224 ** 19,3500 0,0360 ** 

 LAME4  15,5800 0,0004 *** 15,7900 0,0033 *** 22,8900 0,0008 *** 24,7000 0,0018 *** 24,8500 0,0056 *** 

 CMIG4  0,7100 0,6995 

 

2,0300 0,7303 

 

3,1300 0,7925 

 

3,6500 0,8875 

 

4,4700 0,9235   

 BRKM5  22,4200 0,0001 *** 23,4500 0,0001 *** 49,5100 0,0000 *** 49,9800 0,0000 *** 58,0200 0,0000 *** 

 CRUZ3  5,5900 0,0611 * 7,1800 0,1268 

 

12,9700 0,0435 ** 23,4600 0,0028 *** 30,8400 0,0006 *** 

                                

código m=6 m=7 m=8 m=9 m=10 

  LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

 TOTAL  11,3500 0,4995 
 

11,3500 0,6581 
 

12,3100 0,7226 
 

12,3400 0,8294 
 

12,8300 0,8865   

 VALE5  20,2300 0,0628 * 24,0800 0,0448 ** 29,9000 0,0185 ** 39,4900 0,0025 *** 52,8200 0,0001 *** 

 PETR4  24,7300 0,0161 ** 29,5300 0,0089 *** 31,1900 0,0127 ** 34,3700 0,0113 ** 35,6600 0,0169 ** 

 BBDC4  9,1100 0,6934 
 

11,3400 0,6595 
 

13,6400 0,6254 
 

14,7400 0,6795 
 

15,3400 0,7569   

 VALE3  18,3900 0,1042 
 

22,6200 0,0668 * 30,4100 0,0160 ** 39,6000 1,0024 *** 51,6700 0,0001 *** 

 BBAS3  116,7400 0,0000 *** 119,1300 0,0000 *** 120,7900 0,0000 *** 18,5400 0,0000 *** 133,4200 0,0000 *** 

 PETR3  10,5100 0,5712 
 

10,9800 0,6876 
 

11,2500 0,7940 
 

11,3300 0,8797 
 

11,5700 0,9300   

 ITSA4  33,2200 0,0009 *** 63,1300 0,0000 *** 92,5800 0,0000 *** 95,1100 0,0000 *** 96,6300 0,0000 *** 

 LAME4  25,5700 0,0124 ** 25,7900 0,0275 ** 27,0000 0,0414 ** 27,2600 0,0742 * 27,8800 0,1123   

 CMIG4  4,9500 0,9597 
 

6,6700 0,9467 
 

6,7300 0,9781 
 

7,4900 0,9853 
 

8,0200 0,9917   

 BRKM5  69,4400 0,0000 *** 72,1800 0,0000 *** 73,8000 0,0000 *** 83,4400 0,0000 *** 94,1300 0,0000 *** 

 CRUZ3  36,9300 0,0002 *** 38,8300 0,0004 *** 52,1700 0,0000 *** 62,9400 0,0000 *** 83,5900 0,0000 *** 

                                
código m=11 m=12 m=13 m=14 m=15 

  LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

 TOTAL  13,3300 0,9234 

 

13,8700 0,9496 

 

14,6500 0,9634 

 

17,3700 0,9409 

 

18,0300 0,9581   

 VALE5  64,6600 0,0000 *** 71,5100 0,0000 *** 76,5200 0,0000 *** 80,5400 0,0000 *** 81,6200 0,0000 *** 

 PETR4  36,9400 0,0240 ** 39,2000 0,0260 ** 45,2400 0,0111 ** 56,5600 0,0011 *** 

  

  

 BBDC4  16,8000 0,7741 

 

17,5900 0,8226 

 

19,9100 0,7958 

 

20,3500 0,8513 

 

21,6200 0,8674   

 VALE3  59,3200 0,0000 *** 63,1500 0,0000 *** 66,0000 0,0000 *** 69,3400 0,0000 *** 

  

  

 BBAS3  148,5600 0,0000 *** 163,5100 0,0000 *** 179,1300 0,0000 *** 185,2700 0,0000 *** 190,1400 0,0000 *** 

 PETR3  12,5500 0,9450 

 

13,8300 0,9504 

 

17,1500 0,9045 

 

23,2100 0,7225 

   

  

 ITSA4  99,9000 0,0000 *** 103,4800 0,0000 **** 106,9100 0,0000 *** 123,7900 0,0000 *** 135,5000 0,0000 *** 

 LAME4  30,6900 0,1027 

 

30,8500 0,1590 

 

27,9300 0,3617 

      

  

 CMIG4  9,1000 0,9928 

 

9,8400 0,9952 

 

10,4300 0,9971 

      

  

 BRKM5  105,2600 0,0000 *** 107,7300 0,0000 *** 113,9100 0,0000 *** 125,8800 0,0000 *** 126,0900 0,0000 *** 

 CRUZ3  99,3700 0,0000 *** 108,5400 0,0000 *** 110,0900 0,0000 *** 111,2600 0,0000 *** 122,9000 0,0000 *** 

Fonte: autor. *** - significante a 1%. ** - significante a 5%. * - significante a 10%. 
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5.1.3 RVF 

 

As taxas de desconto e retorno obtidas, demonstradas na tabela 7 e no gráfico 3, foram 

aplicadas sobre cento e vinte meses de dividendos, estes sendo a média móvel de doze meses, 

nos mesmos moldes desenvolvidos por Campbell e Shiller (CAMPBELL e SHILLER, 1987) 

(CAMPBELL e SHILLER, 1987a), utilizando-se para tanto de (2.8).  

Foram consideradas todas as séries, mesmo aquelas com médias negativas extrema 

positividade ou de contraintuição. A hipótese nula testada é a de desigualdade entre valor 

fundamental e preço da ação, apenas pela observação visual.  

Como se pode observar do gráfico 4, a hipótese nula não foi rejeitada para as séries 

com frequência mensal utilizadas no estudo. Nas ações VALE5, PETR4, VALE3, PETR3 e 

BRKM5,  em ambos os deflatores, é possível observar a não rejeição com maior propriedade. 

Na ação BBDC4 somente no deflator IPCA é possível observar a não rejeição, enquanto 

somente no deflator IGPDI observa-se a não rejeição da hipótese nula para a ação BBAS3.  

De forma geral, o período de cinco anos compreendido entre 1995 e 2000 se demonstrou 

como o melhor intervalo para o teste da hipótese nula.  

5.1.4 Comparação 

Embora o histórico traçado por Granger (GRANGER, 2010) tenha sido realizado em 

trabalho somente publicado após sua morte, ele é bastante útil para que se situe os resultados 

aqui encontrados, especialmente em relação à cointegração. 

Pode-se considerar que há esforço em incorporar a variabilidade no tempo dos vetores 

de cointegração aos modelos validados TR e MAX . A variabilidade no tempo se demonstra 

mais intuitiva, no lugar da constância de retornos geralmente utilizada nos modelos.   

Para Granger (GRANGER, 2010) a incorporação da variabilidade se daria pela 

utilização de subespaços. Bierens, todavia, insiste há bastante tempo (BIERENS, 1982) na 

utilização do polinômio temporal de Chebyshev, ou CTP, como suficiente para a captação da 

dimensão tempo nos modelos econométricos. 

Em Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010), o   esforço  se  ampliou  e   a 
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Gráfico 4 - Valor fundamental da ação (P
*
) e preço (P) para frequência mensal 
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utilização em modelos validados, com variáveis em nível e valores críticos próprios se fez 

presente. Especificamente, Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010) utilizaram o 

modelo desenvolvido para testar a hipótese de paridade do poder de compra de preços 

internacionais e taxas nominais de câmbio.   

Neste trabalho, a utilização de MAX, TR E LR com a utilização de CTP em variáveis 

em nível também permitiu captar a variabilidade dos vetores de cointegração para séries 

mensais de preços e dividendos, o que sugere a validação do modelo e de  (BIERENS e 

MARTINS, 2010) para tais séries no mercado acionário, fazendo com que a hipótese nula de 

TI VECM fosse rejeitada para a maior parte das ações, em ao menos um polinômio, em 

ambos os deflatores utilizados.  

  Rivera Rivera, Marçal e Martin (RIVERA RIVERA, MARÇAL e MARTIN, 2010) 

obtiveram consistência de resultados à RVF, utilizando-se variáveis em logaritmos e dados 

em painel para testar a associação entre preços e dividendos no nível das empresas, também 

para o mercado brasileiro.  

Marçal (MARÇAL, 2004), analisando estrutura a termo de taxas de juros, obteve 

resultados parcialmente consistentes à RE, também no mercado brasileiro.  

Como se observa, os resultados do trabalho não são totalmente consistentes aos destes 

trabalhos, mas a diferença de abordagens aplicadas pode ser a responsável por tal 

inconsistência. 

A capacidade do modelo aqui utilizado em captar a dimensão tempo nas expectativas 

de retorno permite o auxílio na busca de solução para outras questões. 

Todavia, a variabilidade dos vetores de cointegração parece não ser capaz de captar 

todas as variáveis que formaram o preço da ação na frequência e no período analisados.  

O resultado da não rejeição da desigualdade entre valor fundamental e preço da ação 

sugere que a captação da variabilidade no tempo dos vetores de cointegração não permite a 

conclusão de que haverá a confirmação de RVF, sendo provável a existência de outras 

variáveis que auxiliem na explicação do preço da ação, de forma consistente ao resultado 

obtido por Campbell e Shiller (CAMPBELL e SHILLER, 1987) (CAMPBELL e SHILLER, 

1987a), os quais através de variáveis em logaritmo, não encontraram explicação para os 
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preços de ações do mercado norte-americano, mas ressaltaram a sensibilidade dos resultados à 

taxa de desconto utilizada.  

No mesmo sentido, pode-se afirmar que somente os dividendos não são capazes de 

explicar o preço das ações que formaram as séries de frequência mensal do estudo, pela 

desigualdade observada.  Ainda, pode-se examinar com maior profundidade a forma com que 

os agentes econômicos têm utilizado a informação a que tem acesso.  

Complementarmente, os resultados também podem ser interpretados como 

naturalmente decorrentes do nível e da velocidade de desenvolvimento do mercado acionário 

brasileiro.  

De toda forma, os resultados obtidos para as séries que formaram a frequência mensal 

não são consistentes com o referencial teórico deste trabalho, de RE de Muth (MUTH, 1961). 

  

5.2 Trimestral 

5.2.1 Estatística Descritiva 

A média e o desvio padrão das séries utilizadas na frequência trimestral aparentam não 

apresentar valores extremamente altos, sugerindo observações que podem ser consideradas 

normais, conforme se depreende da tabela 9. 

Tabela 9 - Média e desvio padrão de preço e dividendos para frequência trimestral 

código IPCA   IGPDI 

  P D 

 

P D 

  média d.p. (t-1) média d.p. (t-1) 

 

média d.p. (t-1) média d.p. (t-1) 

 TOTAL  14,447000 12,887000 0,145210 0,142770 

 

16,421000 12,187000 0,168950 0,153030 

 VALE5  8,448500 13,880000 0,056137 0,126290 

 

8,314600 13,889000 0,054641 0,125970 

 PETR4  7,117900 10,970000 0,066410 0,133680 

 

6,097300 11,024000 0,065076 0,133400 

 BBDC4  5,959100 9,392300 0,048429 0,100830 

 

9,722200 9,398600 0,059489 0,100310 

 VALE3  9,578900 16,161000 0,058038 0,136780 

 

5,726500 16,167000 0,072753 0,136730 

 BBAS3  5,726500 9,010000 0,072753 0,138290 

 

5,588100 9,008800 0,071616 0,137330 

 PETR3  8,086300 12,935000 0,065875 0,134370 

 

7,955000 13,003000 0,064528 0,134090 

 ITSA4  2,139000 3,485400 0,020493 0,049073 

 

2,099100 3,479900 0,019997 0,049019 

 LAME4  2,565900 4,547700 0,009893 0,032225 

 

2,530700 4,516700 0,009618 0,031372 

 CMIG4  6,933100 8,867400 0,109400 0,309160 

 

6,664400 8,911100 0,105190 0,305150 

 BRKM5  4,875000 6,016700 0,039665 0,089533 

 

4,656200 6,031500 0,034810 0,086791 

 CRUZ3  13,650000 19,657000 0,292780 0,050690   13,267000 19,746000 0,278780 0,502340 

Fonte: autor. 



95 
 

A hipótese nula de não estacionariedade das variáveis utilizadas na frequência 

trimestral restou rejeitada em três casos, conforme se observa da tabela 10. O preço de 

VALE3 e o dividendo de BRKM5, deflacionados pelo IPCA, tiveram rejeitada a hipótese 

nula de não estacionariedade do teste ADF. O mesmo pode ser observado, desta vez com a 

deflação pelo IGPDI, para os preços de VALE5 e VALE3 e para o dividendo de BRKM5. A 

estacionariedade de preços é relevante para as premissas de cointegração como demonstrado 

em (3.1)  (GRANGER, 1981).  

        Tabela 10 - Teste de raiz unitária ADF para frequência trimestral 

      

Código IPCA 

  P D 

  t adf p-valor t adf p-valor 

 TOTAL  -0,1303 0,9400 
 

-0,2606 0,9300   

 VALE5  -3,1248 0,0300 
 

1,8688 1,0000   

 PETR4  -0,2173 0,7400 
 

-0,0866 0,9500   

 BBDC4  4,1896 1,0000 
 

1,8734 1,0000   

 VALE3  -4,2934 0,0000 *** 1,4216 1,0000   

 BBAS3  -0,6935 0,8500 
 

1,4346 1,0000   

 PETR3  -1,0729 0,7300 
 

-0,2571 0,9300   

 ITSA4  -0,4263 0,9000 
 

0,5896 0,9900   

 LAME4  -1,9568 0,3000 
 

-1,8005 0,3800   

 CMIG4  1,6494 1,0000 
 

-0,5040 0,8900   

 BRKM5  -0,6093 0,8700 
 

-2,6663 0,0800 * 

 CRUZ3  2,1208 1,0000 
 

2,4966 1,0000   

              

Código IGPDI 

  P D 

  t adf p-valor t adf p-valor 

 TOTAL  -0,4168 0,9100 
 

-0,8008 0,8200   

 VALE5  -4,3722 0,0000 *** 2,0924 1,0000   

 PETR4  -1,4759 0,5400 
 

-0,1824 0,9400   

 BBDC4  4,1430 1,0000 
 

1,8075 1,0000   

 VALE3  -5,2517 0,0000 *** 1,5126 1,0000   

 BBAS3  -0,9836 0,7600 
 

1,4346 1,0000   

 PETR3  -1,1967 0,6700 
 

-0,3494 0,9200   

 ITSA4  -0,1694 0,9400 
 

0,3264 0,9800   

 LAME4  -1,9507 0,3100 
 

-1,8176 0,3700   

 CMIG4  1,1933 1,0000 
 

-0,5870 0,8700   

 BRKM5  -0,6239 0,8600 
 

-2,7402 0,0700 * 

 CRUZ3  2,0337 1,0000   2,9150 1,0000   

                   Fonte: autor. * - significante a 10%. *** - significante a 1%. 
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A escolha de defasagens VAR foi realizada utilizando-se o critério Bayesiano de 

Schwartz, com o critério de Hanna-Quinn apresentado para efeito comparativo, como se 

observa da tabela 11. Todas as variáveis apresentaram, com exceção de ITSA4 e CMIG4, o 

mesmo número de períodos de defasagem, em ambos os deflatores.  

 

                                          Tabela 11 - Escolha de defasagens VAR pelos critérios de informação  

                                          HQC E BIC para a frequência trimestral 

código DEFASAGEM VAR 

  ipca igpdi 

  HQC BIC HQC BIC 

 TOTAL  4 1 4 1 

 VALE5  8 2 8 2 

 PETR4  4 4 4 4 

 BBDC4  1 1 7 1 

 VALE3  5 2 5 2 

 BBAS3  7 7 7 7 

 PETR3  4 4 4 4 

 ITSA4  8 5 8 8 

 LAME4  4 4 4 4 

 CMIG4  8 5 8 8 

 BRKM5  8 4 8 4 

 CRUZ3  8 2 8 2 

                                           Fonte: autor. 

 

 

Os testes TR e MAX aplicados às séries trimestrais apresentaram resultados de 

existência de posto 1 de cointegração para todas as variáveis, conforme demonstrado na tabela 

12. 

5.2.2 TV VECM 

Os modelos adotados também incluem quantidade máxima de polinômios (m) 

igual a 15, da mesma forma que realizado na frequência mensal. Os resultados são 

demonstrados na tabela 14. A restrição imposta aos modelos resulta consequentemente em  
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Tabela 12 - Testes MAX e TR de posto de cointegração para frequência trimestral 

código IPCA   IGPDI 

  posto MAX TR 

 

posto MAX TR 

  

      

  

 TOTAL  1 1,00 1,00 

 

1 2,30 2,30 

 VALE5  1 1,70 1,70 

 

1 1,90 1,90 

 PETR4  1 3,80 3,80 

 

1 4,10 4,10 

 BBDC4  1 8,90 8,90 

 

1 9,30 9,30 

 VALE3  1 1,60 1,60 

 

1 1,70 1,70 

 BBAS3  1 9,60 9,60 

 

1 8,60 9,60 

 PETR3  1 3,20 3,20 

 

1 3,30 3,30 

 ITSA4  1 13,50 13,50 

 

1 1,60 1,60 

 LAME4  1 1,40 1,40 

 

1 1,40 1,40 

 CMIG4  1 3,00 3,00 

 

1 6,30 6,30 

 BRKM5  1 4,50 4,50 

 

1 4,50 4,50 

 CRUZ3  1 6,90 6,90   1 6,30 6,30 

                     Fonte: autor. 

 

maiores graus de liberdade perdidos. O teste de polinômios até 15 se justifica novamente pela 

tentativa de captação dos movimentos das expectativas de retornos de várias formas e foi tido 

como um numero adequado para tal finalidade.  

Como explicitado no capítulo anterior, os testes LR foram realizados no software 

EasyReg International, o qual os conduz sem que seja possível apurar os critérios e 

informação dos mesmos. 

Com o software OxMetrics foram obtidos os coeficientes de cointegração e 

mecanismos de correção de erros do modelo geral, com 15 polinômios. Tais coeficientes 

serviram para a solução da matriz de cointegração, pelo somatório dos produtos dos 

coeficientes pelos senóides em cada período às variáveis de preço e dividendos. A solução 

matricial foi seguida da normalização dos coeficientes na variável preço, a qual resultou nas 

taxas de desconto ou retorno para cada uma das variáveis em cada um dos períodos mensais 

ou trimestrais, conforme se pode observar da tabela 13 e do gráfico 5. 

A tabela 13 serve para identificação de séries temporais que podem ser 

consideradas problemáticas. Neste sentido, as séries relativas às ações VALE5, PETR4, 

VALE3, BBAS3, PETR3 e CRUZ3, deflacionadas pelo IPCA, e PETR4, BBAS3, ITSA4 e 

LAME4 deflacionadas pelo IGPDI, apresentam médias negativas. Procurando explicação para 
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tais médias no gráfico 5, observa-se que as mesmas foram fortemente influenciadas por 

oscilações ou problemas nos dados anteriores a 1995. 

O mesmo ocorre em relação às taxas que, embora positivas, aparentam ser 

excessivamente altas, como é o caso das relativas às ações LAME4 e CMIG4, deflacionadas 

pelo IPCA, e CMIG4 e CRUZ3, deflacionadas pelo IGPDI. Igualmente as oscilações 

eventualmente com problemas residem em períodos anteriores a 1995.  

Para evitar viés decorrente da redução da amostra (TIMMERMANN, 1995) e 

considerando que para o teste da primeira hipótese foram considerados 15 polinômios e da 

segunda hipótese são utilizadas taxas de desconto ou retorno individuais por trimestre e 

variável, decidiu-se preservar a extensão original das séries da amostra.  

Conforme se observa da tabela 14, considerando-se as deflações pelo IPCA e pelo 

IGPDI, a hipótese nula de constância dos vetores de cointegração foi rejeitada de forma 

significativa, em ao menos um polinômio, para todas as ações, sem exceção.  

A ação BBDC4 teve a hipótese nula rejeitada no polinômio m=1.  

As ações VALE5, PETR4, BBAS3, PETR3, ITSA4, CMIG4, BRKM5 e CRUZ3 

tiveram a hipótese nula rejeitada em todos os polinômios. A ação LAME4 teve a hipótese 

nula rejeitada na maior parte dos polinômios. Entre estas, deve-se destacar a série relativa à 

ação ITSA4, para a qual foi rejeitada a hipótese nula de forma extremamente significativa em 

todos os polinômios.   

Talvez o resultado principal das séries que possuem frequência trimestral seja a 

rejeição da hipótese nula para os dados agregados de preço e dividendos. Quando 

deflacionada pelo IPCA, a série relativa aos dados agregados tem a hipótese nula rejeitada 

para os polinômios m=3 a m=5, m=6, m=7, e m=13 a m=15. Já a deflação pelo IGPDI, 

apresentou o resultado de rejeição da hipótese nula para os polinômios m=3 e m=15. Como se 

observa, os resultados dos testes da hipótese nula em relação aos dados agregados para a 

frequência trimestral diferem sensivelmente daqueles obtidos para a frequência mensal. 

Diferença no mesmo sentido foi também observada por Marçal (MARÇAL, 2004) em relação 

à estrutura a termo das taxas de juros. 



99 
 

Como já reafirmado, os resultados decorrem da comparação do teste LR, com os 

valores críticos   apurados por Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010), 

procedimento que é realizado automaticamente pelo software EasyReg International. 

No todo, pode-se extrair que a rejeição da hipótese nula de constância dos vetores 

de cointegração foi observada para todas as ações da amostra, em ambos os índices utilizados 

para a deflação.  

A rejeição sugere a validade da utilização direta dos modelos de cointegração de 

Johansen (JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991) com a utilização de CTP (BIERENS e 

MARTINS, 2010) nas variáveis restritas ao modelo para a frequência trimestral das ações 

utilizadas no estudo.           

        

   Tabela 13 – Taxas médias de desconto ou retorno para a frequência trimestral 

código ipca   igpdi 

  média d.p. máximo mínimo 

 

média d.p. máximo mínimo 

TOTAL 1,3074015 1,6931424 9,1842276 0,0434446 

 

0,7440661 0,7271431 2,9898824 0,0089584 

VALE5 -0,6202952 8,4952778 12,767907 -82,354153 

 

0,1514947 0,6555446 2,3366095 -0,6967827 

PETR4 -7,2537093 56,623888 4,3383071 -565,79384 

 

-2,1153827 55,493725 311,18116 -364,27354 

BBDC4 0,2643559 0,9535956 6,5521066 -4,291406 

 

1,630329 9,3694818 61,496485 -1,6145105 

VALE3 -0,4094248 1,4309444 0,2782001 -8,49965 

 

-0,767214 1,8837664 0,0972492 -10,743459 

BBAS3 -2,1121523 6,5950393 2,5780525 -30,179661 

 

-4,8175076 26,46483 145,26328 -125,0934 

PETR3 -0,8872594 3,1261092 0,044668 -19,009667 

 

-0,763008 3,1735307 0,2561148 -21,680573 

ITSA4 19,550399 98,174392 678,97733 -8,5120382 

 

-10,292214 51,243432 1,0451834 -409,00272 

LAME4 105,68603 170,16454 637,93337 -172,02804 

 

-1,2710212 6,295136 1,9789612 -43,089611 

CMIG4 79,893211 285,34107 2739,9441 -110,36714 

 

139595,08 1389249,7 13893073 -13932,233 

BRKM5 0,9179139 4,6735527 36,221262 -10,109138 

 

0,6648254 13,326113 120,9862 -51,087094 

CRUZ3 -0,8014999 20,075303 177,25189 -55,167156   39,266044 880,89652 5177,6026 -5994,791 

 Fonte: autor. 
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                 Tabela 14 - Estatística LR para frequência trimestral 

    ipca 

 Código m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 

  LR p-valor 
 

LR p-valor 
 

LR p-valor 
 

LR p-valor 
 

LR p-valor   

 TOTAL  0,5900 0,7458 

 

6,5600 0,1608 

 

14,6200 0,0235 ** 15,8000 0,0453 ** 17,5300 0,0634 * 

 VALE5  7,8600 0,0196 ** 11,9100 0,0181 ** 15,1400 0,0192 ** 16,8700 0,0315 ** 17,8700 0,0573 * 

 PETR4  8,3500 0,0154 ** 11,8600 0,0184 ** 17,1700 0,0087 *** 32,1300 0,0001 *** 48,5000 0,0000 *** 

 BBDC4  5,4400 0,0658 * 6,8700 0,1427 
 

7,2100 0,3019 
 

7,9100 0,4419 
 

7,9800 0,6303   

 VALE3  8,0200 0,0182 ** 9,6100 0,0476 ** 10,9600 0,0895 * 11,7900 0,1607 

 

13,1600 0,2150   

 BBAS3  25,7800 0,0000 *** 33,6700 0,0000 *** 38,6900 0,0000 *** 44,4700 0,0000 *** 45,7600 0,0000 *** 

 PETR3  10,9300 0,0042 *** 14,0000 0,0073 *** 18,7000 0,0047 *** 34,3900 0,0000 *** 44,7200 0,0000 *** 

 ITSA4  24,9900 0,0000 *** 35,0700 0,0000 *** 50,9300 0,0000 *** 67,0400 0,0000 *** 70,3800 0,0000 *** 

 LAME4  4,0000 0,1353 

 

4,7500 0,3143 

 

14,2300 0,0271 ** 27,7200 0,0271 ** 27,7400 0,0020 *** 

 CMIG4  10,5200 0,0052 *** 22,7300 0,0001 *** 32,0600 0,0000 *** 36,2600 0,0000 *** 38,5700 0,0000 *** 

 BRKM5  17,8600 0,0001 *** 19,5600 0,0006 *** 27,4100 0,0001 *** 31,4300 0,0001 *** 36,7900 0,0001 *** 

 CRUZ3  6,5200 0,0384 ** 9,6600 0,0466 ** 14,7200 0,0225 ** 22,3500 0,0043 *** 29,1200 0,0012 *** 

                                

Código m=6 m=7 m=8 m=9 m=10 

  LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor   

 TOTAL  20,7700 0,0538 * 21,1900 0,0968 * 21,9800 0,1440 

 

23,2100 0,1827 

 

23,9300 0,2454   

 VALE5  19,3300 0,0808 * 22,5700 0,0676 * 29,7000 0,0196 ** 39,5500 0,0024 *** 55,9000 0,0000 *** 

 PETR4  49,9800 0,0000 *** 50,1500 0,0000 *** 53,6800 0,0000 *** 57,0600 0,0000 *** 58,0400 0,0000 *** 

 BBDC4  10,0000 0,6157 

 

14,0700 0,4442 

 

20,4400 0,2010 

 

23,7600 0,1631 

 

26,0500 0,1640   

 VALE3  14,9700 0,2429 

 

19,0800 0,1621 

 

27,7100 0,0343 ** 38,3800 0,0035 *** 53,1100 0,0001 *** 

 BBAS3  50,3200 0,0000 *** 57,7800 0,0000 ** 64,0500 0,0000 *** 66,6800 0,0000 *** 93,0600 0,0000 **** 

 PETR3  46,1300 0,0000 *** 47,2900 0,0000 *** 52,6000 0,0000 *** 55,0000 0,0000 *** 57,0000 0,0000 *** 

 ITSA4  74,4500 0,0000 *** 90,8400 0,0000 *** 122,3800 0,0000 *** 134,0100 0,0000 *** 138,9100 0,0000 *** 

 LAME4  43,7600 0,0000 *** 52,5500 0,0000 *** 59,3300 0,0000 *** 68,5700 0,0000 *** 86,6700 0,0000 *** 

 CMIG4  47,6400 0,0000 *** 52,5900 0,0000 *** 53,8900 0,0000 *** 54,3300 0,0000 *** 60,4800 0,0000 *** 

 BRKM5  43,3900 0,0000 *** 46,0100 0,0000 *** 46,2700 0,0001 *** 50,2800 0,0001 *** 58,6900 0,0000 *** 

 CRUZ3  36,2800 0,0003 *** 40,2700 0,0002 *** 57,0800 0,0000 *** 70,2800 0,0000 *** 76,2600 0,0000 *** 

                                

Código m=11 m=12 m=13 m=14 m=15 

  LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor   

 TOTAL  24,4900 0,3223 

 

31,5000 0,1398 

 

35,8300 0,0948 * 44,2900 0,0261 ** 51,4900 0,0086 *** 

 VALE5  69,3800 0,0000 *** 77,9400 0,0000 *** 85,9300 0,0000 *** 94,4500 0,0000 *** 100,6800 0,0000 *** 

 PETR4  58,2900 0,0000 *** 58,4800 0,0001 *** 61,0800 0,0001 *** 77,9900 0,0000 *** 99,8600 0,0000 *** 

 BBDC4  29,1000 0,1419 

 

31,8500 0,1307 

 

34,6400 0,1196 

 

35,7600 0,1488 

 

36,6800 0,1866   

 VALE3  50,7700 0,0000 *** 63,5000 0,0000 *** 66,8000 0,0000 *** 71,8200 0,0000 *** 81,7900 0,0000 *** 

 BBAS3  113,5100 0,0000 *** 136,8500 0,0000 *** 144,0000 0,0000 *** 184,2400 0,0000 *** 194,3100 0,0000 *** 

 PETR3  57,4700 0,0001 *** 58,7800 0,0001 *** 65,9800 0,0000 *** 87,1500 0,0000 *** 112,2600 0,0000 *** 

 ITSA4  142,0100 0,0000 *** 149,8700 0,0000 *** 153,5100 0,0000 *** 159,0900 0,0000 *** 161,2800 0,0000 *** 

 LAME4  98,8700 0,0000 *** 104,3600 0,0000 *** 105,0500 0,0000 *** 105,5100 0,0000 *** 107,3900 0,0000 *** 

 CMIG4  65,0700 0,0000 *** 73,2600 0,0000 *** 77,4300 0,0000 *** 80,4600 0,0000 *** 83,2200 0,0000 *** 

 BRKM5  60,6600 0,0000 *** 61,9600 0,0000 *** 67,2000 0,0000 *** 74,6800 0,0000 *** 87,0600 0,0000 *** 

 CRUZ3  79,0300 0,0000 *** 80,0100 0,0000 *** 80,3900 0,0000 *** 81,1800 0,0000 *** 81,6900 0,0000 *** 
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 Código igpdi 

  m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 

  LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor   

 TOTAL  0,7000 0,7064 

 

3,1000 0,5412 

 

11,4800 0,0745 * 12,7100 0,1222 

 

14,5200 0,1507   

 VALE5  10,2600 0,0059 *** 15,4600 0,0038 *** 19,4400 0,0035 *** 21,6600 0,0056 *** 23,2300 0,0100 *** 

 PETR4  8,4300 0,0148 ** 10,9900 0,0267 ** 15,1300 0,0193 ** 31,5600 0,0001 *** 46,9600 0,0000 *** 

 BBDC4  6,2600 0,0438 ** 7,4000 0,1160 

 

7,8000 0,2531 

 

8,6100 0,3759 

 

8,7000 0,5606   

 VALE3  9,7700 0,0076 *** 11,2600 0,0238 ** 12,9200 0,0443 ** 13,9300 0,0836 * 15,5900 0,1121   

 BBAS3  26,9200 0,0000 *** 37,7800 0,0000 *** 43,7700 0,0000 *** 46,9100 0,0000 *** 48,0800 0,0000 **** 

 PETR3  12,1400 0,0023 *** 14,8800 0,0050 *** 18,1100 0,0060 *** 33,4600 0,0001 *** 43,1700 0,0000 *** 

 ITSA4  27,0300 0,0000 *** 55,2600 0,0000 *** 59,2500 0,0000 *** 81,1000 0,0000 *** 95,2000 0,0000 *** 

 LAME4  4,8400 0,0888 * 6,0600 0,1949 

 

16,7300 0,0103 ** 27,0100 0,0007 *** 27,6200 0,0021 *** 

 CMIG4  10,5100 0,0052 *** 30,9700 0,0000 *** 63,5100 0,0000 *** 85,5500 0,0000 *** 88,7600 0,0000 *** 

 BRKM5  14,4000 0,0008 *** 14,9300 0,0049 *** 23,6500 0,0006 *** 26,7600 0,0008 *** 33,1900 0,0003 *** 

 CRUZ3  5,9800 0,0504 * 9,4800 0,0502 * 15,7000 0,0154 ** 23,6700 0,0026 *** 29,2700 0,0011 *** 

                                

código m=6 m=7 m=8 m=9 m=10 

  LR p-valor 
 

LR p-valor 
 

LR p-valor 
 

LR p-valor 
 

LR p-valor   

 TOTAL  17,4400 0,1339 
 

17,7700 0,2175 
 

13,8600 0,2268 
 

21,2000 0,2696 
 

21,6400 0,3605   

 VALE5  25,4500 0,0128 ** 28,8000 0,0111 ** 34,4200 0,0048 *** 43,2000 0,0008 *** 59,0700 0,0000 *** 

 PETR4  48,4100 0,0000 *** 48,8600 0,0000 *** 51,6900 0,0000 *** 53,1400 0,0000 *** 54,2800 0,0001 *** 

 BBDC4  11,1500 0,5165 
 

15,6600 0,3343 
 

21,3500 0,1656 
 

24,2700 0,1464 
 

26,4500 0,1515   

 VALE3  17,9800 0,1162 

 

22,2300 0,0741 * 30,0200 0,0179 ** 41,0900 0,0015 *** 55,3900 0,0000 *** 

 BBAS3  54,5000 0,0000 *** 62,7900 0,0000 *** 67,6500 0,0000 *** 72,1800 0,0000 *** 101,2900 0,0000 *** 

 PETR3  44,8100 0,0000 *** 46,2600 0,0000 *** 50,1300 0,0000 *** 51,2200 0,0001 *** 53,1300 0,0001 *** 

 ITSA4  97,8400 0,0000 *** 118,2400 0,0000 *** 162,3700 0,0000 *** 190,1800 0,0000 *** 210,2300 0,0000 *** 

 LAME4  46,5000 0,0000 *** 52,0700 0,0000 *** 61,3600 0,0000 *** 71,9500 0,0000 *** 86,7500 0,0000 *** 

 CMIG4  93,0300 0,0000 *** 97,9300 0,0000 *** 99,6500 0,0000 *** 103,1700 0,0000 *** 137,7500 0,0000 *** 

 BRKM5  39,6600 0,0001 *** 41,9100 0,0001 *** 42,1300 0,0004 *** 47,2600 0,0002 *** 54,8900 0,0000 *** 

 CRUZ3  35,2700 0,0004 *** 40,2900 0,0002 *** 58,0400 0,0000 *** 71,5600 0,0000 *** 78,6300 0,0000 *** 

                                

código m=11 m=12 m=13 m=14 m=15 

  LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor 

 

LR p-valor   

 TOTAL  22,0900 0,4544 

 

29,5300 0,2009 

 

31,6900 0,2036 

 

37,2800 0,1129 

 

43,6400 0,0514 * 

 VALE5  73,0500 0,0000 *** 82,0500 0,0000 *** 90,0200 0,0000 *** 97,7300 0,0000 *** 

  

  

 PETR4  54,5800 0,0001 *** 55,4300 0,0003 *** 60,1400 0,0002 *** 79,4100 0,0000 *** 102,6800 0,0000 *** 

 BBDC4  29,6200 0,1280 

 

32,4200 0,1170 

 

34,6800 0,1189 

 

35,6800 0,1511 

   

  

 VALE3  63,1800 0,0000 *** 66,0900 0,0000 *** 69,5700 0,0000 *** 74,1800 0,0000 *** 85,1200 0,0000 *** 

 BBAS3  126,9100 0,0000 *** 153,0400 0,0000 *** 162,4500 0,0000 *** 193,7400 0,0000 *** 200,3900 0,0000 *** 

 PETR3  53,9100 0,0002 *** 57,2100 0,0000 *** 67,4700 0,0000 *** 90,4900 0,0000 *** 116,2700 0,0000 *** 

 ITSA4  235,6000 0,0000 *** 260,0900 0,0000 *** 261,7900 0,0000 *** 291,2500 0,0000 *** 301,0100 0,0000 *** 

 LAME4  99,7500 0,0000 *** 104,4500 0,0000 *** 105,0000 0,0000 *** 

     

  

 CMIG4  152,7200 0,0000 *** 156,4400 0,0000 *** 173,0000 0,0000 *** 190,3800 0,0000 *** 194,2800 0,0000 *** 

 BRKM5  56,2600 0,0001 *** 57,9200 0,0001 *** 63,9000 0,0001 *** 73,6300 0,0000 *** 86,3500 0,0000 *** 

 CRUZ3  82,2600 0,0000 *** 83,4000 0,0000 *** 83,8600 0,0000 *** 84,3400 0,0000 *** 84,7500 0,0000 *** 

                   Fonte: autor *** - significante a 1%. ** - significante a 5%. * - significante a 10%. 
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5.2.3 RVF 

As taxas de desconto e retorno obtidas, demonstradas na tabela 13 e no gráfico 5, 

foram aplicadas sobre os dividendos de quarenta trimestres, e o de cada trimestre foi igual à 

média móvel de quatro trimestres, nos mesmos moldes desenvolvidos por Campbell e Shiller 

(CAMPBELL e SHILLER, 1987) (CAMPBELL e SHILLER, 1987a), utilizando-se para tanto 

de (2.8).  

Foram consideradas todas as séries, mesmo aquelas que apresentaram taxas médias 

negativas, de excessiva positividade ou de contraintuição. A hipótese nula testada é a de 

desigualdade entre valor fundamental e preço da ação, apenas pela observação visual.  

Como se pode observar do gráfico 5, a hipótese nula não foi rejeitada para as séries 

com frequência trimestral utilizadas no estudo. Para a frequência trimestral, nos dados 

agregados e nas ações VALE5, PETR4, BBDC4, BRKM5 e CRUZ3, deflacionados pelo 

IPCA e pelo IGPDI e, ainda, nas ações BBAS3 e CMIG4, deflacionada pelo IGPDI, é 

possível observar a não rejeição com maior propriedade. Novamente, o período de cinco anos 

compreendido entre 1995 e 2000 se demonstrou como o melhor intervalo para o teste da 

hipótese nula.  
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  Gráfico 6 - Valor fundamental da ação (P
*
) e preço (P) para frequência trimestral 
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5.2.4 Comparação 

A amplitude do período utilizado na amostra parece haver diminuído os resíduos e 

oferecido resultados mais consistentes e não viesados, o que parece intuitivo quando se 

considera a volatilidade mensal dos preços de ações. Comparando-se a frequência de rejeição 

da hipótese nula de constância dos vetores de cointegração obtida para os dados mensais com 

aquela obtida agora, tem-se uma demonstração deste fato. Diferenças de resultados entre 

frequências mensais e trimestrais de dados já foram relatadas em outros estudos (MARÇAL, 

2004). 

Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010) testaram a hipótese de paridade do 

poder de compra internacional e taxas de câmbio em dados com frequência mensal, em estudo 

que procurava validar concorrentemente a utilização de CTP. Observaram diferenças com 

outros estudos e atribuíram tal diferença fundamentalmente à metodologia de cointegração 

utilizada. Pelo visto no presente trabalho, acredita-se que se os dados utilizados fossem 

trimestrais, embora houvesse redução da extensão para um quarto das 324 observações, os 

resíduos seriam diminuídos e a validação do modelo se faria de forma ainda mais 

significativa. 

A rejeição da hipótese nula de TI VECM na frequência trimestral, reafirma-se, 

apresentou-se de forma mais frequente e significativa, inclusive para os dados agregados, 

significativamente demonstrando que as taxas de desconto ou retorno variam trimestralmente 

para as ações do mercado brasileiro utilizadas neste estudo e que o modelo de Johansen 

(JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991) com a utilização de CTP, nos moldes propostos por 

Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010), parece ser válido para a captação da 

variabilidade dos vetores de cointegração neste contexto. 

A hipótese nula de desigualdade entre valor fundamental e preço da ação, todavia, não 

foi rejeitada para os dados com frequência trimestral. De maneira semelhante ao ocorrido com 

os dados com frequência mensal, a variabilidade no tempo das taxas de desconto ou retorno 

sozinha não sustenta, unida aos dividendos, o preço das ações no período analisado. 

Campbell e Shiller (CAMPBELL e SHILLER, 1987) (CAMPBELL e SHILLER, 

1987a) se utilizaram de dados com frequência anual, mas cuja extensão era ainda superior à 

dos dados aqui utilizados. Embora tenham observado que havia indicações de alteração das 
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taxas de desconto ao longo do tempo, utilizaram-se de taxas constantes na apuração do valor 

fundamental da ação e, da mesma forma que para os dados utilizados neste estudo, não 

obtiveram rejeição da hipótese nula de desigualdade entre o valor fundamental e o preço da 

ação. 

A não rejeição da segunda hipótese nula do trabalho, também para os dados com 

frequência trimestral é inconsistente com o referencial teórico de RE de Muth (MUTH, 1961) 

e conduz à constatação de que os dividendos são acompanhados por outras variáveis para 

explicar o preço das ações da frequência trimestral utilizada neste estudo, também ao exame 

aprofundado de como os agentes têm se utilizado da informação no Brasil, bem como podem 

sugerir que a não rejeição decorre do nível e da velocidade de desenvolvimento do mercado 

brasileiro de ações.  

Deve-se ressaltar a possibilidade de movimentos especulativos racionais ou bolhas 

especulativas racionais na formação dos preços da ações, como uma das variáveis 

explanatórias dos preços de ações dos mercados. 

Rivera Rivera, Marçal e Martin (RIVERA RIVERA, MARÇAL e MARTIN, 2010), ao 

contrário deste estudo, rejeitaram a hipótese nula de desigualdade entre valor fundamental e 

preço da ação no mercado brasileiro com vetores de cointegração constantes e variáveis no 

tempo, pela validação de RVF através de análise de dados em painéis dinâmico e 

completamente modificado. Os dados utilizados no estudo dos autores possuíam frequência 

anual e cobriram o período de 1987 a 2008, com variáveis transformadas em seus logaritmos 

naturais. A divergência entre tais resultados e os aqui obtidos se deve fundamentalmente à 

diferença da metodologia empregada. 

 

5.3 Shiller 

5.3.1 Estatística Descritiva 

 

Os dados de Shiller, assim denominados aqueles relativos a preço e dividendos 

agregados de ações do mercado norte-americano, como explicitado no capítulo anterior, são 

de mais fácil apresentação de resultados. A facilidade, todavia, conduz a resultados 

expressivos, em relação ao referencial teórico e às hipóteses deste trabalho.  
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Os dados apresentam médias e desvios-padrão para as variáveis preço e dividendos 

que não aparentam problemas nos dados, sobretudo considerando a enorme extensão da 

amostra utilizada, conforme se observa da tabela 15. 

 

Tabela 15 - Média e desvio padrão da frequência de Shiller 

P D 

média d.p. média d.p. 

385,79208 384,68848 12,35205 5,698750 

        Fonte: autor  

 

A série temporal de preços não é estacionária, pelo teste ADF, conforme demonstra a 

tabela 16. Todavia, a hipótese nula de não estacionariedade foi rejeitada com nível de 

significância de 10% para os dividendos, demonstrando que os estes podem ser considerados 

estacionários. Tal resultado não relaxa a premissa de relacionamento de longo prazo de 

Granger (GRANGER, 1981) e explicitada em (3.1), pelo fato de a possível estacionariedade 

se encontrar na variável tida como exógena pelo referencial teórico. 

 

Tabela 16 - Teste ADF para frequência de Shiller 

P D 

t adf p-valor t adf p-valor 

-0,5218 0,8900   -2,8883 0,0500 * 

        Fonte: autor. * - significante a 10% 

 

O critério de informação Bayesiano de Schwartz indica dois períodos para a melhor 

estatística de escolha de defasagem  VAR, conforme demonstra a tabela 17. 

Tabela 17 - Escolha de defasagens VAR pelos critérios de informação HQC e BIC 

para frequência de Shiller 

VAR 

HQC BIC 

2 2 

Fonte: autor 
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A tabela 18 demonstra que há um vetor de cointegração entre preço e dividendos nos 

dados de Shiller, pelas estatísticas TR e MAX.  

Tabela 18 - Testes MAX e TR para posto de cointegração para frequência Shiller 

posto MAX TR 

  

 

  

1 2,50 2,50 

                       Fonte: autor 

 

5.3.2 TV VECM 

 

A taxa média de desconto para a frequência de Shiller situou-se em 0,046159 ao mês, 

como demonstra a tabela 19, sendo positiva em toda a extensão e não apresentando valores 

contraintuitivos.  Analisando-se o gráfico 7, observamos o momento máximo da taxa, no 

entorno de 1930. 

 

Tabela 19 - Taxa média de desconto ou retorno para frequência Shiller 

média d.p. máximo mínimo 

0,046159 0,0182803 0,165598 8,3E-05 

                                    Fonte: autor. 
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Gráfico 7 - Taxas de desconto ou retorno para frequência de Shiller 

 

 

A hipótese nula de constância dos vetores de cointegração foi rejeitada de forma 

significativa em todos os polinômios utilizados, de m=1 a m=15, conforme demonstra a tabela 

20, com os resultados analisados em relação aos valores críticos de  de Bierens e 

Martins (BIERENS e MARTINS, 2010). Tal resultado é extremamente relevante para os 

estudos sobre o mercado acionário norte-americano, o qual possui maior volume de negócios 

e maturidade que o brasileiro, sugerindo robusta validação do modelo de Bierens e Martins 

(BIERENS e MARTINS, 2010) para os dados agregados de frequência mensal aqui 

utilizados. Portanto, rejeitada a primeira hipótese nula do trabalho, para a frequência de 

Shiller. 
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    Tabela 20 - Estatística LR para frequência Shiller 

m=1 m=2 m=3 m=4 m=5 

LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

7,7500 0,0208 ** 10,4600 0,0334 ** 11,2200 0,0817 * 15,9500 0,0431 ** 23,3800 0,0094 *** 

                              

m=6 m=7 m=8 m=9 m=10 

LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

25,5800 0,0123 ** 31,9600 0,0041 *** 37,8800 0,0016 *** 46,1300 0,0003 *** 47,8400 0,0005 *** 

                              

m=11 m=12 m=13 m=14 m=15 

LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor 

 
LR p-valor   

48,8600 0,0008 *** 51,9400 0,0008 *** 60,4700 0,0001 *** 70,3900 0,0000 *** 77,9900 0,0000 *** 

     Fonte: autor. *** - significante a 1%. ** - significante a 5%. * - significante a 10%. 

 

Analisando-se eventuais diferenças de taxas de desconto ou retorno, quando 

considerados diferentes números máximos de polinômios CTP, desde m=1 até m=15, 

observa-se que as taxas obtidas para cada um destes números máximos mantiveram-se 

aproximadamente iguais, exceção feita ao período anterior a 1900, como se verifica no gráfico 

8 e na tabela 21. A média das referidas taxas situou-se aproximadamente entre 0,044 e 0,050 

ao mês, conforme se observa da tabela 21. Ou seja, o número máximo de polinômios não 

parece possuir influência relevante sobre os resultados observados no gráfico 7. 

Averiguando-se os critérios de informação para definição do número máximo de 

polinômios que geraria os menores resíduos e, portanto, as melhores taxas de desconto ou 

retorno, verifica-se que o polinômio m=15 é o que gera menores resíduos no critério de 

informação Bayesiano de Schwartz, conforme se observa da tabela 22.  
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Gráfico 8 - Taxas de desconto ou retorno para frequência de Shiller, com polinômios de m=1 a m=15 

 

Tabela 21 Taxa média de desconto ou retorno para frequência de Shiller,  

com polinômios de m=1 a m=15 

CTP média d.padrão máximo mínimo 

m=15 0,046158944 0,01828032 0,16559857 8,2935E-05 

m=14 0,046067505 0,01799911 0,17077261 -0,0004696 

m=13 0,045694795 0,01771963 0,16605572 0,00014189 

m=12 0,049292055 0,02029113 0,15734748 2,2652E-05 

m=11 0,049096841 0,01991113 0,1583721 1,3008E-05 

m=10 0,049921187 0,02030158 0,16004311 -3,694E-05 

m=9 0,050003923 0,02041282 0,16095996 -9,763E-06 

m=8 0,050258019 0,02096874 0,16133603 4,0179E-05 

m=7 0,044075925 0,01728483 0,15832115 -9,358E-05 

m=6 0,044132354 0,01709189 0,15929256 6,031E-05 

m=5 0,044319207 0,01687354 0,15737837 0,00012941 

m=4 0,043859634 0,01666018 0,15599053 4,4834E-05 

m=3 0,043711598 0,01648608 0,15400169 -2,094E-05 

m=2 0,045498592 0,01731989 0,15934979 0,00021418 

m=1 0,044923291 0,01695483 0,15474678 8,2724E-05 

      Fonte : autor. 
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Tabela 22 - Escolha de número de polinômios através dos critérios de informação HQC e BIC 

  HQC   BIC   

m=15 6,8274 < 6,7216 < 

m=14 6,8354 

 

6,7308   

m=13 6,8581 

 

6,7559   

m=12 6,9264 

 

6,8226   

m=11 6,9421 

 

6,8447   

m=10 6,9824 

 

6,8874   

m=9 6,9817 

 

6,8892   

m=8 6,9932 

 

6,9031   

m=7 7,0205 

 

6,9328   

m=6 7,0674 

 

6,982   

m=5 7,0782 

 

6,9952   

m=4 7,1229 

 

7,0424   

m=3 7,1305 

 

7,0524   

m=2 7,1495 

 

7,0762   

m=1 7,2627   7,1918   

            Fonte: autor. 

5.3.3 RVF 

Com a inexistência de problemas aparentes nas taxas de desconto ou retorno utilizadas 

no teste da segunda hipótese nula do trabalho, em relação à frequência de Shiller, passa-se ao 

teste da mesma, pela comparação entre o valor fundamental e o preço da ação. Conforme se 

observa do gráfico 10, a hipótese nula de desigualdade entre valor fundamental e preço da 

ação não pode ser rejeitada para todo o período analisado, eis que há significativa diferença 

entre valor e preço a partir do meio da década de 90 e que é acentuada até 2000, e a referida 

diferença não pode ser atribuída à extensão da série de dividendos utilizada na apuração do 

valor fundamental.  

Todavia, interessante comparar o gráfico 10 ao gráfico 9, elaborado considerando-se a 

taxa constante utilizada por Campbell e Shiller nos trabalhos seminais (CAMPBELL e 

SHILLER, 1987) (CAMPBELL e SHILLER, 1987a).  
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Gráfico 9 - Valor fundamental da ação (P*Shiller Original) e preço (P) com taxa constante de Campbell e 

Shiller (1987a; 1987b) 
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Gráfico 10 - Valor Fundamental da ação (P
*
) e preço (P) para a frequência de Shiller 
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Portanto, a hipótese nula de desigualdade entre valor fundamental e preço da ação, 

segunda deste trabalho, também não pode ser rejeitada em relação à frequência de Shiller, de 

forma inconsistente ao referencial teórico deste trabalho de RE de Muth (MUTH, 1961).  

 

5.3.4 Comparação 

A comparação dos resultados aqui obtidos àqueles obtidos por Campbell e Shiller 

(CAMPBELL e SHILLER, 1987) (CAMPBELL e SHILLER, 1987a) em seus trabalhos 

seminais é ao mesmo tempo natural e inevitável, desde o momento em que os dados utilizados 

foram disponibilizados por Shiller. 

Naquele momento, Campbell e Shiller se utilizaram de variáveis em logaritmo, 

incluíram uma série temporal de lucros em um dos trabalhos e realizaram estimativas a partir 

de VAR Cointegrado nos dois trabalhos, para analisar RVF aplicada a dívidas e ações. Os 

autores destacaram a sensibilidade dos resultados obtidos à taxa de desconto, uma vez que 

taxas conflitantes foram obtidas a partir das estimativas de VAR e da média da amostra.  

A bastante conhecida figura 2 do trabalho que examinava especificamente a 

cointegração e RVF (CAMPBELL e SHILLER, 1987) e que demonstrou a desigualdade entre 

valor fundamental e preço da ação até 1980 é no geral semelhante ao gráfico 9. A superação 

do preço em relação ao valor fundamental no entorno de 1930 é observada da mesma forma. 

Todavia, de 1960 a 1980 o valor fundamental não mais ultrapassou o preço da ação, ao 

contrário do resultado aqui observado. De 1980 até cerca de 1995, o valor fundamental e o 

preço da ação apresentam alguns momentos de igualdade, conforme demonstra o gráfico 10. 

Portanto, embora a segunda hipótese nula do trabalho não seja rejeitada para a 

frequência de Shiller, os resultados sugerem a validação e o poder explanatório do modelo de 

Johansen (JOHANSEN, 1988) (JOHANSEN, 1991) quando utilizado com CTP, na forma 

proposta por Bierens e Martins (BIERENS e MARTINS, 2010), na captação da variabilidade 

dos vetores de cointegração para explicar parte do preço da ação, no mercado norte-

americano. 
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                   Gráfico 11 - Valor fundamental da ação (P*) e preço (P) para a frequência de Shiller, de 1980 a 

1995 
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6. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho teve como principal objetivo o de testar a racionalidade dos agentes 

econômicos na formação dos preços de ações do mercado acionário brasileiro. Para tanto, 

foram selecionadas ações que possuíssem liquidez e extensão necessárias à perfeita estimativa 

dos modelos econométricos. Adicionalmente, foram examinados dados do mercado acionário 

norte-americano. 

A teoria das expectativas racionais RE serviu de referencial teórico, ao mesmo tempo 

em que foram testadas as hipóteses nulas de constância de vetores de cointegração e de 

desigualdade entre valor fundamental e preço da ação. O modelo aqui especificado continha 

variáveis de preço e dividendos combinadas com o polinômio temporal de Chebyshev, como 

restritas ao modelo. 

A hipótese nula de constância dos vetores de cointegração e, portanto, dos retornos de 

ativos no Brasil, foi rejeitada para a maior parte das ações cujas séries temporais de 

frequência mensal ou trimestral foram analisadas no presente estudo, em ao menos um 

polinômio, com o destaque para o incremento de significância e frequência da rejeição na 

frequência trimestral.  A rejeição da referida hipótese nula deve ser ressaltada como evidência 

de que os retornos no Brasil variam ao longo do tempo, o que é consistente aos resultados de 

outros estudos, mas tal variabilidade pode também se demonstrar sensível às intervenções de 

política econômica e ao cenário inflacionário observado em período importante da amostra.   

Para os dados norte-americanos, a rejeição da hipótese nula de TI VECM se deu de 

forma significativa e em todos os polinômios utilizados. Tais resultados são consistentes aos 

resultados de outros estudos e validam o modelo utilizado para a captação da variabilidade 

dos vetores de cointegração ao longo do tempo.  

A hipótese nula de desigualdade entre valor fundamental e preço de ação não foi 

rejeitada para o mercado brasileiro e para o mercado norte-americano, nas ações e frequências 

utilizadas no presente estudo.   

Tal resultado não é consistente com a teoria de expectativas racionais RE e com RVF, 

o que permite se concluir haver mais elementos que formam o preço da ação, além dos 
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dividendos, que os agentes utilizam a informação de forma ainda não captada e que o nível e a 

velocidade de desenvolvimento do mercado acionário brasileiro influenciam o preço de seus 

ativos. Para o mercado norte-americano, pode-se concluir pela validação e pelo poder 

explanatório do modelo utilizado na captação da variabilidade dos vetores de cointegração 

para explicar parte do preço da ação. 

Todavia, deve-se também observar que não se pode categoricamente rejeitar RE em 

função dos testes realizados para RVF, pela possibilidade da ocorrência de movimentos 

especulativos suportados pela racionalidade ou bolhas especulativas racionais. 

De toda forma, o retorno é variável no tempo no Brasil e fora dele e a captação da 

variabilidade, nos moldes do modelo utilizado, permite, ao menos, a explicação de parte do 

preço da ação. 
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