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RESUMO 

 

A contribuição deste estudo é a aplicação de uma nova perspectiva na análise do modelo de 

expectativas racionais ao nível da empresa, conduzida em Nasseh e Strauss (2004), Goddard, 

McMillan e Wilson (2008) e Rivera Rivera, Martin, Marçal e Basso (2012). Estes trabalhos 

investigam a hipótese de micro eficiência analisada em Jung e Shiller (2005) e adotam 

hipóteses restritivas de independência nos termos de erro das empresas, assim como a 

ausência de quebras estruturais. Movimentos comuns nos preços dos ativos caracterizam o 

risco sistemático a partir de fatores não observados e as quebras estruturais, como crises 

financeiras, provocam mudanças nas relações entre preços e seus fundamentos. Neste sentido, 

o objetivo do estudo consiste na análise do modelo de expectativas racionais ao nível da 

empresa com taxas requeridas de retorno constantes e variáveis no tempo, admitindo-se a 

presença de múltiplas quebras estruturais e dependência nas seções transversais. Aplicam-se 

procedimentos econométricos recentemente desenvolvidos de raiz unitária e cointegração em 

painel que contenham as propriedades de quebras estruturais e dependências para dados 

trimestrais das empresas da Bovespa e S&P100 no período de 1994 a 2012. Os resultados 

indicam que, com uma estrutura de erro multifatorial, falha-se em rejeitar a hipótese nula de 

raiz unitária para (log de) preços e (log de) dividendos. Na análise de cointegração em painel 

com quebras estruturais e dependências que controlam a presença de bolhas racionais, 

procedimentos estabelecidos podem não detectar quebras presentes ou possuem estatísticas 

que oscilam em tamanho e poder conforme as dimensões do painel. Desenvolve-se uma 

extensão computacional que comporta quebras desconhecidas invididuais para as empresas e 

lida com dependências por meio de técnicas de reamostragens. Os resultados falham em 

rejeitar o modelo de expectativas racionais ao nível da empresa e são consistentes em 

significância estatística e datas de quebras detectadas em rotinas de cointegração para séries 

temporais aplicadas individualmente às empresas. Evidências favorecem a racionalidade dos 

agentes e imprevisibilidade de retornos, em que os investidores não poderiam obter lucros 

consistentes por meio da especulação e gerenciamento ativo de carteiras. 

 

Palavras Chave: Modelo de expectativas racionais; painéis não estacionários; quebras 

estruturais; dependência nas seções transversais. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The contribution of this thesis is the application of a new perspective in the assessment of the 

rational expectations model at the enterprise level, conducted in Nasseh and Straus (2004), 

Goddard, McMillan and Wilson (2008) and Rivera Rivera, Martin, Marçal and Basso (2012). 

These works investigate micro efficiency hypothesis in the sense presented in Jung and 

Shiller (2005) and adopt the restrictive hypotheses of independence in the error terms of the 

sample companies, as well as the absence of structural breaks. Common movements in stock 

prices characterize the systematic risk from unobserved common factors and structural breaks, 

such as financial crises, induce shifts in the relationship between prices and fundamentals. 

The objective of this investigation is the analysis of the rational expectations model at the 

enterprise level with constant and time-varying returns under the presence of multiple 

structural breaks and cross-sectional dependence. Recent econometric procedures of panel 

unit root and cointegration that contain properties of structural breaks and dependences are 

applied to Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) and S&P100 companies quarterly data 

covering the period of 1994-2012. Considering a multifactor error structure, results indicate a 

failure in the rejection of a unit root in (log) prices and (log) dividends. Panel cointegration 

analysis allowing structural breaks and cross-sectional dependence controlling to the presence 

of bubbles indicate that established procedures might not detect present structural breaks or 

generate oscilating statistics in size and power depending on the panel dimensions. A 

computational extention is developed allowing for enterprise-level structural breaks and 

cross-sectional dependence through bootstrap techniques. Results fail to reject the rational 

expectations model at the enterprise level and are consistent with the statistical significance 

and break dates detected in time-series cointegration routines. Evidences favor rationality and 

unforecastability of returns, where investors cannot profit consistently through speculation 

and active portfolio management.  

 

Keywords: Rational expectations model; nonstationary panels; structural breaks, cross-

sectional dependence. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Tema e Justificativa 

 

 Este estudo aplica uma nova abordagem na avaliação do modelo de expectativas 

racionais ao nível da empresa, admitindo-se pressupostos flexíveis e realistas como, por 

exemplo, quebras estruturais e dependência nas seções transversais. O modelo permite 

examinar a relação de longo prazo entre preços e seus fundamentos. A não rejeição do modelo 

favorece a hipótese de racionalidade dos agentes, assim como a hipótese de eficiência de 

mercado. Conforme LeRoy (1989, p. 1591), se os retornos acionários não são previsíveis, os 

preços das ações deveriam ser equivalentes aos dividendos futuros descontados a valor 

presente. Samuelson (1965, 1973) demonstra que o modelo de expectativas racionais é 

consistente com a aleatoriedade de preços, em que lucros extraordinários são difíceis de serem 

obtidos, pois os preços se ajustam rapidamente na medida em que informações se tornam 

disponíveis. Campbell e Shiller (1988a, 1988b) demonstram que (log de) preços e (log de) 

dividendos devem seguir um processo de raiz unitária e, portanto, devem apresentar uma 

relação caracterizada por um processo estacionário no longo prazo (i.e cointegração), a partir 

da hipótese de retornos esperados constantes ou variáveis.  

 A questão remete às análises seminais sobre retornos das ações. Cowles (1933) analisa 

que evidências empíricas falham em demonstrar que os melhores desempenhos entre os 

serviços financeiros possuam alguma habilidade intrínseca na previsão dos preços das ações. 

Desempenhos positivos mostravam-se provavelmente aleatórios. Evidências semelhantes 

foram obtidas por Working (1934), Kendall (1953), Roberts (1959) e Fama (1965a). Por outro 

lado, Cowles e Jones (1937) detectaram alguma possibilidade de previsão, mas sem garantias 

de ganhos consistentes e elevados. Entretanto, Cowles (1944) obtém resultados que falham 

em apresentar evidências de que existe alguma habilidade em previsão de publicações e 

serviços financeiros, enquanto Working (1960) e Alexander (1961) analisam que a possível 

autocorrelação entre os retornos seja espúria. Cootner (1962) estabelece uma importante 

contribuição ao relacionar o passeio aleatório com informação e equilíbrio. 

  Cootner (1962) considera a existência de um grupo de investidores e especuladores 

que observam o passeio aleatório dos preços gerados pelos não profissionais. As negociações 

ocorrem na medida em que os preços se desviam suficientemente do equilíbrio, não se 

considerando que os mercados sigam um passeio aleatório puro nem sejam grosseiramente 

imperfeitos. Samuelson (1965) e Mandelbrot (1966) demonstram matematicamente o caráter 



19 
 

randômico dos preços e adotam o modelo martingale, que somente requer independência das 

expectativas condicionais das mudanças de preços. Fama (1965a) introduz o termo de 

mercados eficientes, admitindo-se a existência de investidores sofisticados que são melhores 

na condução da previsão de novas informações, assim como no desenvolvimento de análises 

estatísticas. Considerando que novas informações surgem de forma independente no tempo, 

então mudanças sucessivas nos preços também serão independentes. 

 Roberts (1967) introduz o termo hipótese de eficiência de mercado e Fama (1970) 

utiliza a modelagem de Samuelson (1965) e Mandelbrot (1966), classificando-se as diferentes 

avaliações empíricas conforme subconjuntos de informações: i) testes de forma fraca 

(retornos passados); ii) testes de forma semiforte (informações públicas); iii) testes de forma 

forte (informações privilegiadas). Samuelson (1973) estende o seu raciocínio original, 

evidenciando que, quando as mudanças de preços são adequadamente ajustadas para 

dividendos esperados, assemelham-se ao processo de ruído branco, independente e 

identicamente distribuído com média zero e variância   , compatibilizando seminalmente a 

flutuação randômica com um modelo no qual o preço da ação é igual aos dividendos 

esperados futuros descontados. A partir das formalizações de Samuelson (1965, 1973), LeRoy 

e Porter (1981) e Shiller (1981) propõem uma abordagem alternativa na avaliação sobre 

oportunidade exploráveis de lucros por meio de negociações ativas no mercado acionário. 

 LeRoy e Porter (1981) e Shiller (1981) introduzem uma segunda etapa na análise 

empírica, diferente dos estudos sobre retornos analisados em Fama (1970), caracterizada 

como testes de razão de variâncias. Compara-se a série de preços observados com a série 

construída de preços teóricos a partir dos dividendos pagos (i.e. preços perfeitamente 

previstos). Entretanto, limites de variância evidenciam preços excessivamente voláteis. 

Kleidon (1986a, 1986b) e Flavin (1983) criticam a metodologia, analisando-se problemas de 

pequenas amostras, em que se tende a rejeitar a hipótese de ausência de excesso de 

volatilidade; e a hipótese restritiva de estacionariedade de preços e dividendos. Marsh e 

Merton (1986, p. 493) argumentam que a política de suavização de dividendos agregados 

segue um processo não estacionário, consistente com a elevada volatilidade encontrada. 

Mankiw, Romer e Shapiro (1985, 1991) e West (1988) consideram raízes unitárias 

aritméticas, em que a hipótese de eficiência de mercado tende a possuir rejeição marginal, 

sugerindo-se taxas de desconto variáveis e possibilidade de bolhas racionais.  

 A partir de avanços econométricos em teoria de cointegração, Campbell e Shiller 

(1987) desenvolveram um modelo de avaliação de expectativas racionais no qual preços e 

dividendos são não estacionários em níveis e atraem-se no longo prazo (i.e. cointegram) 
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Campbell e Shiller (1988a, 1988b) estendem o conceito para retornos variáveis com 

modelagem loglinear. Movimentos persistentes nos dividendos possuem efeitos mais 

significativos nos preços do que movimentos temporários. Preços elevados devem ser 

seguidos de uma combinação de altos dividendos futuros e baixos retornos. Evidências em 

Campbell e Shiller (1987) indicam que a diferença entre dividendos e preços é 

demasiadamente volátil e desvios do modelo de expectativas racionais são persistentes, o que 

implicaria a existência de bolhas racionais a partir de análises recentes como Cuñado, Gil-

Alana e Gracia (2005, 2012) e Esteve, Navarro-Ibáñez e Prats (2013). Admitindo-se a 

sensibilidade dos resultados anteriores conforme a suposição da taxa de desconto, Campbell e 

Shiller (1988b) observam evidência de que o log da razão dividendo-preço movimenta-se de 

acordo com o crescimento futuro dos dividendos esperados.  

 A avaliação do modelo de expectativas racionais por meio de testes de raiz unitária à 

razão dividendo-preço ou cointegração entre preços e dividendos é tradicionalmente aplicada 

a índices agregados de mercado, e não ao nível da empresa. Exames empíricos que 

corroboram a relação de longo prazo entre preços e dividendos incluem Froot e Obstfeld 

(1991), Crowder e Wohar (1998), Caporale e Gil-Alana (1999, 2004, 2011), Strauss e Yigit 

(2001), Bohl (2003), Kapetanios, Shin e Snell (2003), Manzan (2004), Psaradakis, Sola e 

Spagnolo (2004), Kanas (2005), Koustas e Serletis (2005), Su, Chang e Chen (2007), Chen e 

Shen (2009), Caporale e Gil-Alana (2011), Cuñado et al. (2012), Esteve et al. (2013). 

Entretanto, evidências mistas ocorrem devido a questões como prazo, modelo adotado, 

subperíodo analisado e frequência de dados, como em Dupuis e Tessier (2003), McCabe, 

Leybourne e Harris (2003), Bohl e Siklos (2004), Cuñado et al. (2005), McMillan (2007), 

McMillan (2009a), McMillan (2009b), Davidson e Monticini (2010), McMillan (2010b). 

Observações que rejeitam empiricamente o modelo em análise incluem Timmermann (1995), 

Lee (1995), Brooks e Katsaris (2003), Cerqueti e Constantini (2011).  

 Deste modo, este estudo contribui à análise do modelo de expectativas racionais ao 

nível da empresa ao admitir quebras estruturais e a presença multifatorial de choques comuns 

e componentes não observados. A questão reflete a máxima de Samuelson analisada em Jung 

e Shiller (2005) de que o mercado de ações é micro eficiente, mas macro ineficiente. Deste 

modo, a hipótese de eficiência de mercado possui maior probabilidade de ser válida para 

ações individuais, cujas informações fundamentais são mais facilmente interpretáveis, do que 

para o mercado agregado que obscurece os contextos individuais das empresas. A abordagem 

ao nível da empresa é conduzida por Nasseh e Strauss (2004) Goddard, McMillan e Wilson 

(2008) e Rivera Rivera, Martin, Marçal e Basso (2012) para dados dos Estados Unidos, Reino 
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Unido e Brasil, respectivamente. As evidências revelam predominância de não 

estacionariedade de preços e dividendos, e as metodologias de cointegração de primeira 

geração adotadas falham em rejeitar o modelo de expectativas racionais.  

 No entanto, a relação entre preços e dividendos é potencialmente sujeita a mudanças no 

tempo devido a quebras estruturais. Ao nível da empresa, as quebras estruturais não foram 

avaliadas dentro do contexto de cointegração. Econometricamente, a avaliação de 

cointegração em painéis potencialmente não estacionários na presença de quebras estruturais é 

algo ainda em desenvolvimento, mas possui significativo potencial de permitir que as séries 

de preços e dividendos sejam analisadas sem a necessidade de construção de índices 

específicos. Em relação à dependência nas seções transversais, a presença de fatores comuns 

não observados, que compõem o risco sistemático, é distinta dos componentes 

idiossincráticos. Neste sentido, o tratamento analítico introduzido neste trabalho ocorre por 

meio de procedimentos que admitam esses fenômenos que comumente afetam as variáveis 

financeiras para a avaliação mais precisa da hipótese implícita de imprevisibilidade dos 

preços dos ativos. Uma das contribuições deste estudo consiste no desenvolvimento e 

introdução de uma rotina computacional adequada para a avaliação do modelo de expectativas 

racionais sob o pressuposto de quebras estruturais e dependências nas seções transversais. 

 

1.2. Problema de Pesquisa 

 

 A ausência de controle de quebras estruturais tende a induzir a resultados equivocados 

sobre a ausência de cointegração entre preços e seus fundamentos, o que implicitamente 

favorece a hipótese de previsibilidade dos preços dos ativos. Metodologicamente, implicações 

como propriedades de tamanho e poder de procedimentos econométricos, conciliação de não 

linearidade e não estacionariedade das séries, quebras estruturais e dependência nas seções 

transversais caracterizam-se como causas prováveis na detecção de desvios persistentes da 

relação de equilíbrio. Dentre as razões econômicas para respectivas quebras estruturais, 

observa-se a questão de mudanças nas expectativas em relação aos dividendos. Psaradakis, 

Sola e Spagnolo (2004, p. 72) analisam que choques econômicos persistentes e temporários 

resultam em agentes que buscam suavizar o consumo por meio da compra de ações, induzindo 

ao aumento temporário dos preços em relação aos seus fundamentos.  

 As quebras estruturais também podem implicar mudanças no processo de dividendos a 

partir de alterações nos ciclos econômicos e comportamento das empresas. Siegel (1999, p. 

14) analisa que o desejo por ações pela percepção de que ciclos econômicos se tornaram 
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menos severos e reduziram o risco inerente dos ativos. Carlson, Pelz e Wohar (2002) sugerem 

que quebras ocorrem na relação entre preços e dividendos por alterações das políticas de 

pagamentos de dividendos para as recompras de ações, mais favoráveis em termos tributários. 

Siegel (2008, p. 101) reconhece que a administração pode influenciar no aspecto temporal dos 

dividendos, mas o preço das ações é fundamentalmente igual aos dividendos futuros 

descontados. Os dividendos não pagos no período tornam-se lucros retidos que geram 

dividendos mais elevados no futuro, compatibilizando o modelo com recompras de ações.  

 Esteve et al. (2013) consideram que o pressuposto de estabilidade da relação de longo 

prazo entre preços e dividendos é restritivo, considerando-se que a respectiva relação 

potencialmente muda por meio de alterações em política monetária e fiscal, assim como 

reformas nos mercados e regulamentações. Analisando-se a questão de dependência nas 

seções transversais para dados em painel, Hoyos e Sarafidis (2006) e Cerqueti e Constantini 

(2011) examinam a crescente interdependência e internacionalização financeira, assim como a 

semelhança de comportamento dos agentes a choques comuns ou fatores não observados a 

partir de preferências interdependentes. Pesaran, Smith e Yamagata (2013) reiteram a 

plausibilidade de que existe um conjunto de variáveis macroeconômicas que são 

simultaneamente afetadas por fatores comuns não observados, considerando-se que 

indivíduos e empresas estão inseridos em um ambiente econômico inter-relacionado.  

 Quebras estruturais, correlação entre os resíduos das diferentes regressões e fatores 

comuns não observados são fenômenos reduzem o poder dos procedimentos que buscam 

examinar relações de equilíbrio entre preços e dividendos. Do ponto de visa econométrico, 

procedimentos de cointegração anteriores a Westerlund e Edgerton (2008) utilizavam testes 

com menor poder, uma vez que não incorporavam quebras estruturais e dependências que 

permeiam as relações econômicas e financeiras. Empiricamente, evidências ao nível da 

empresa a partir de Nasseh e Strauss (2004), Goddard et al. (2008) e Rivera Rivera et al. 

(2012) falham em rejeitar o modelo de expectativas racionais, diferentemente das análises 

tradicionais que utilizam índices agregados de mercado. Neste sentido, faz-se necessária a 

correção de deficiências econométricas para aumentar o poder estatístico dos métodos 

anteriores na avaliação do modelo de expectativas racionais, admitindo-se, simultaneamente, 

os fenômenos de quebras estruturais indeterminadas, correlação entre os resíduos das 

diferentes regressões e fatores comuns não observados que compõem o risco sistemático.   

 Existe uma relação de equilíbrio entre (log de) preços e (log de) dividendos adotando-

se métodos econométricos de painel de dados com cointegração que levam em consideração 



23 
 

quebras estruturais não determinadas a priori, correlação e fatores comuns entre os resíduos 

das diferentes regressões? 

 Para responder a esse problema de pesquisa, consideraram-se dois grupos de amostras. 

O primeiro corresponde aos dados de empresas da Bovespa do primeiro trimestre de 1994 ao 

último trimestre de 2012; e o segundo, aos dados de empresas americanas do S&P100 do 

primeiro trimestre de 1994 ao penúltimo trimestre de 2011. No modelo de expectativas 

racionais ao nível da empresa, a análise dos dois grupos admite que diferenças específicas 

possam ser detectadas pelo fato das empresas se encontrarem em diferentes contextos de 

liquidez e regulamentações. Busca-se investigar se uma potencial relação de equilíbrio entre 

(log de) preços e (log de) dividendos se mantém para as duas amostras no contexto de quebras 

estruturais, correlação entre os resíduos das regressões e presença de fatores comuns que 

distinguem os componentes idiossincráticos do risco sistemático.  

 

1.3. Objetivos de Pesquisa 

 

 Este estudo tem por objetivo analisar a relação de longo prazo (i.e. cointegração) entre 

preços e seus respectivos valores fundamentais na presença de quebras estruturais e 

dependências nas seções transversais a partir de dados contínuos trimestrais das empresas 

participantes da Bovespa e do S&P100 no período de 1994 a 2013. Aplicam-se as avaliações 

na análise do Modelo Tradicional e Dinâmico de Crescimento de Gordon-Shapiro. Estes 

representam os modelos de expectativas racionais com hipóteses de retornos constantes e 

variáveis no tempo, respectivamente. Como objetivos específicos, perseguem-se: 

i) investigação de presença de dependência nas seções transversais e respectiva correlação 

absoluta média entre as empresas;  

ii) avaliação de não estacionariedade das séries de preços e dividendos das empresas, 

admitindo-se estruturas de erro multifatorial para análise dos termos idiossincráticos;  

iii) análise da relação de longo prazo entre (log de) preços e (log de) dividendos por meio de 

procedimentos em cointegração em painel tradicionais de primeira geração; 

iv) análise de potencial presença de cointegração entre (log de) preços e (log de) dividendos 

em séries temporais das empresas individuais com uma quebra estrutural desconhecida;  

v) análise de cointegração em painel a partir do pressuposto de uma e múltiplas quebras 

estruturais para as empresas individuais, considerando-se a hipótese de fatores comuns; 

vi) desenvolvimento e aplicação empírica de programação computacional de cointegração 

para dados em painel com quebras estruturais desconhecidas individuais e dependência nas 
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seções transversais estruturada à análise do modelo de expectativas racionais ao nível da 

empresa com retornos constantes e variáveis no tempo. 

 Como contribuição deste trabalho, além da aplicação dos diversos procedimentos em 

painel considerando uma amostra para o caso brasileiro e norte-americano, adota-se a 

sugestão de Gutierrez (2010) de extensão da programação computacional por meio de 

técnicas de reamostragem na geração das distribuições das estatísticas de teste adequadas às 

especificidades das amostras analisadas. Caracteriza-se como uma contribuição de caráter 

econométrico no desenvolvimento de um procedimento mais robusto para avaliação do 

modelo de expectativas racionais que admite quebras indeterminadas individuais, correlação e 

fatores comuns entre os resíduos das regressões que direcionam o problema de pesquisa. A 

mudança da programação computacional exerceu resultados impactantes na análise do 

modelo de equilíbrio, permitindo-se a detecção mais evidente de quebras estruturais ao nível 

da empresa, assim como o aumento do poder estatístico em relação a procedimentos 

econométricos anteriores como Westerlund e Edgerton (2008). A rotina é parte integrante do 

corpo principal do trabalho, localizada no Apêndice A somente devido a sua extensão.  

 Adicionalmente ao acompanhamento do Prof. Dr. Luciano Gutierrez, Universidade de 

Sassari, na extensão da programação computacional de Gutierrez (2010) para admissão de 

quebras estruturais e dependências nas seções transversais para as empresas da Bovespa e 

S&P100, obteve-se também o acompanhamento computacional da Prof.ª Dra. Vanessa Smith, 

da Universidade de Cambridge, na operacionalização dos procedimentos de raiz unitária em 

painel Cross-Sectionally Augmented Panel Unit Root Test (CIPS) e Cross-Sectionally 

Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB). Essencialmente, o processo de raiz unitária 

caracteriza-se como requisito econométrico para avaliação de cointegração. No contexto dos 

preços acionários, a propriedade relaciona-se com a aleatoriedade da série, assim como a 

impossibilidade de mudanças passadas nas séries preverem retornos futuros, o que se 

relaciona com a hipótese de eficiência de mercado. Esses procedimentos recentes admitem 

explicitamente as informações de séries macroeconômicas que permitem a distinção dos 

termos idiossincráticos dos efeitos comuns que compõem o risco sistemático.  

 

1.4. Organização do Trabalho 

 

 Este estudo estrutura-se em cinco partes. No Primeiro Capítulo, apresentam-se o tema e 

a justificativa, problema e objetivos de pesquisa.  
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 No Segundo Capítulo, desenvolve-se a discussão teórica em relação à eficiência dos 

mercados, racionalidade e modelos econômicos; limites de variância e eficiência nos 

mercados de capitais; modelo de valoração racional e técnicas de cointegração; modelos de 

expectativas racionais com retornos constantes e variáveis no tempo; e análise de evidências 

sobre o modelo de expectativas racionais, classificando-as em avaliações de índices no 

mercado acionário (evidências internacionais e nacionais), e ao nível da empresa e setorial. 

 No Terceiro Capítulo, exploram-se os procedimentos metodológicos, compreendendo a 

coleta de dados e informações sobre as empresas da Bovespa e S&P100; especificação da 

regressão de cointegração adotada; listagem das empresas com dados contínuos trimestrais 

que compõem a amostra (nome, classe, código e setor); hipóteses de pesquisa estabelecidas 

sobre dependência, não estacionariedade, quebras estruturais e cointegração; síntese e 

formalização dos procedimentos econométricos na avaliação de micro eficiência e 

contribuições metodológicas ao nível da empresa. 

 No Quarto Capítulo, são apresentados resultados analisados por: i) Modelo de 

Crescimento de Gordon (MCG) para empresas da Bovespa e S&P100; ii) Modelo Dinâmico 

de Crescimento de Gordon (MDCG) por meio de estrutura loglinear para as empresas da 

Bovespa e S&P100. Procede-se às avaliações sobre: independência nas seções transversais; 

raiz unitária (estrutura de erro unifatorial e multifatorial); cointegração na hipótese de 

ausência de quebras e independência nas seções transversais; cointegração em séries 

temporais na presença de uma quebra estrutural desconhecida por empresa; cointegração para 

painéis potencialmente não estacionários na presença de quebras estruturais e dependência nas 

seções transversais. 

 No Quinto Capítulo, apresentam-se os aspectos conclusivos que compreende os 

procedimentos de raiz unitária e cointegração em relação à rejeição ou falha na rejeição dos 

modelos de expectativas racionais adotados e imprevisibilidade de preços a partir das 

diferentes circunstâncias analisadas e conjuntos de empresas, assim como as limitações do 

respectivo estudo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Eficiência dos Mercados, Racionalidade e Modelos Econômicos 

 

 As publicações seminais relacionadas com a moderna análise de títulos são a The 

Theory of Investment Value de Williams (1938) e a Security Analysis de Graham e Dodd 

(1934), que disseminaram o conceito de que o valor intrínseco ou fundamental dos títulos é 

igual ao respectivo fluxo de caixa descontado, assim como a ideia de que os preços flutuam ao 

redor de seus valores fundamentais. Neste sentido, LeRoy (1989) observa que os analistas 

eram instruídos a comprar (vender) títulos precificados abaixo (acima) do valor fundamental, 

auferindo-se lucros na medida em que a disparidade era eliminada. No entanto, a partir de 

previsões de assessorias financeiras, seguradoras e publicações financeiras, Cowles (1933) 

demonstrava que a análise fundamentalista não mantinha o mesmo sucesso empírico. 

Adotando-se as teorias de probabilidade composta e inversa para verificar se ganhos positivos 

ocorriam a partir de habilidade ou sorte, o eventual sucesso das previsões sobre o 

desemprenho acionário mostrava-se randômico, sem evidências de habilidade nas 

antecipações das previsões do mercado. 

 Considera-se que a tese desenvolvida por Bachelier (1900), Théorie de la Spéculation, 

tenha sido a origem da moderna teoria de derivativos e antecipado o conceito de eficiência de 

mercado. O modelo de evolução dos preços relaciona-se com o pressuposto de que, a cada 

momento, mudanças nos preços ocorrem conforme probabilidade   de alta e     de queda. 

Embora o termo conhecido como passeio aleatório tenha sido introduzido em Pearson (1905), 

a análise de Bachelier (1900) sobre a aleatoriedade do comportamento dos preços dos títulos 

do governo francês antecipa evidências como as de Working (1934, 1960), assim como 

análises estatísticas de Kendall (1953) e Granger e Morgenstern (1963). Adicionalmente, 

Bachelier (1900) desenvolve muitas das propriedades matemáticas relacionadas ao 

movimento Browniano (análogo ao modelo de passeio aleatório de tempo contínuo), 

antecipando-se a Einstein (1905). O reconhecimento formal a Bachelier (1900) ocorreu a 

partir da publicação clássica de Cootner (1964). 

 LeRoy (1989) analisa que o modelo de passeio aleatório aparentemente contradizia a 

ortodoxia da análise fundamentalista, assim como o próprio conceito de precificação racional. 

Se os preços das ações não possuem um padrão, questiona-se a utilidade da análise 

fundamentalista. Keynes (1936) comenta que o aumento gradual da proporção de investidores 

que não possuem conhecimentos sobre o mercado acionário gerou um declínio do elemento 
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de conhecimento real no processo de valoração, em que os indivíduos não estariam 

preocupados com o quanto um investimento vale para alguém com o intuito de mantê-lo, mas 

com o quanto o mercado o avaliará em um curto horizonte de tempo. As consequências 

seriam uma alocação problemática de recursos, em que indivíduos não mais adquirem um 

ativo para usufruto de renda, mas apenas na expectativa de apreciação do capital. Keynes 

(1936), por meio do aumento dos custos de transação, sugere que as bolsas deveriam tornar-se 

inacessíveis ao grande público para mitigar a excessiva especulação e liquidez.  

 Conforme Working (1934), séries temporais possuem características de uma série de 

números aleatórios acumulados, notando-se que os preços das commodities e, particularmente, 

os preços das ações se assemelham a acúmulos de mudanças puramente aleatórias. Kendall 

(1953) verifica independência estatística em retornos semanais a partir de uma amostra 

diversos índices do Reino Unido. A partir das evidências de Kendall (1953) e Working 

(1934), Roberts (1959) argumenta que, ao considerar o índice Dow Jones, aparentemente as 

mudanças no índice comportam-se como se tivessem sido gerados por um modelo aleatório 

simples. Simulando-se então as mudanças nos preços de mercado ao longo de 52 semanas, 

Roberts (1959) analisa que, provavelmente, todos os padrões da análise técnica possam ser 

gerados artificialmente a partir de uma tabela de números aleatórios. No entanto, argumenta 

que investigações precisariam ser desenvolvidas para analisar se as observações sobre tal 

aleatoriedade se mantêm para diferentes períodos e para as ações individualmente.  

 Em raciocínio semelhante ao de Roberts (1959), Fama (1965a) observa que a análise 

grafista, como a Teoria de Dow, presume que o comportamento passado de um título possui 

um conteúdo rico de informação sobre seu respectivo comportamento futuro para se auferir 

maiores ganhos esperados. Por outro lado, a teoria de passeio aleatório defende que o 

comportamento futuro do nível de preços de um título não é mais previsível do que uma série 

de números aleatórios acumulados. Estatisticamente, mudanças sucessivas nos preços são 

variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas (i.i.d.). Assim, preços passados 

não podem ser utilizados para prever preços futuros de forma significativa. Como uma série 

temporal não será perfeitamente independente, o grau de dependência da série de mudanças 

sucessivas nos preços não deve se encontrar acima de um nível estatisticamente aceito. Fama 

(1965a) verifica a validade empírica do modelo de passeio aleatório, o que implica que a 

análise técnica não possui valor real ao investidor no mercado acionário.  

 Dentre análises teórico-estatísticas seminais, citam-se os trabalhos de Cowles e Jones 

(1937), Cowles (1944, 1960), Working (1960), Alexander (1961) e Cootner (1962). Cowles e 

Jones (1937) propuseram uma estatística para testar eficiência de mercado com base nas 
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frequências de sequências de altas em relação aos de baixa, cujos resultados indicaram 

possibilidade de previsões lucrativas no mercado acionário. Cowles (1960, p. 910) aceita o 

argumento de Working (1960) de que a utilização de médias pode introduzir correlações não 

presentes nas séries originais. Mesmo em Cowles (1944, p. 214), em continuidade a Cowles 

(1933), não se detectam evidências de habilidade em previsões bem sucedidas no mercado 

acionário. De forma independente, Alexander (1961) obtém as mesmas conclusões de 

Working (1960) sobre autocorrelação espúria. Cootner (1962, p. 25) considera que o mercado 

não segue um passeio aleatório, mas relaciona esse modelo com a questão informacional e 

competição de mercado, explorados com aprofundamento empírico em Fama (1965a). 

 O que os estatísticos denominam passeio aleatório, os físicos denominam movimento 

Browniano. A lógica do pressuposto de independência do modelo de passeio aleatório havia 

sido proposta por Bachelier (1900) e, de forma mais explícita, por Osborne (1959, 1962) que 

mostra que os preços das ações possuem propriedades análogas aos movimentos de 

moléculas. Com análise espectral, Granger e Morgenstern (1963) observam que, em sua maior 

parte, o modelo de passeio aleatório é válido, particularmente para períodos inferiores a 24 

meses, e que os componentes de ciclos de negócios mostram-se ter pouca importância devido 

ao curto período amostral. Fama (1965a) argumenta que, mesmo com alguma dependência na 

informação ou processo gerador de ruído, investidores sofisticados são, em última instância, 

analistas de valores intrínsecos. Evidências de passeio aleatório por Kendall (1953), Cowles 

(1960), Osborne (1959, 1962), Cootner (1964) não estabeleceram, no entanto, compreensão 

formal de passeio aleatório em relação ao seu significado ou conteúdo econômico. 

 Neste sentido, Samuelson (1965) fornece uma prova matemática de que preços que 

incorporam as expectativas e informação de todos os participantes de mercado flutuam 

aleatoriamente. Caracteriza-se como o primeiro argumento econômico formal para os 

mercados eficientes desde Bachelier (1900). Assim, quanto mais eficiente o mercado, mais 

aleatória será a sequência de mudanças de preços geradas. Portanto, o mercado mais eficiente 

é aquele no qual as mudanças de preços são completamente randômicas e imprevisíveis. Esse 

é o resultado de diversos participantes que, ao almejar a lucratividade com suas informações, 

as incorporam rapidamente aos preços de mercado, eliminando rapidamente as oportunidades 

de lucro que motivaram suas ações iniciais. Como Samuelson (1965), Mandelbrot (1966) 

muda o foco do conceito de passeio aleatório para o conceito mais geral de martingale, em 

que os desvios de preço devem apenas exibir valor esperado zero em relação a toda 

informação passada, diferentemente do pressuposto de que todas as mudanças nos preços dos 
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títulos são i.i.d. Neste sentido, preços são imprevisíveis ao incorporar inteiramente as 

expectativas e as informações de todos os participantes do mercado. 

Em sua tese, Fama (1965a, p. 90) introduz o termo mercados eficientes em que, dada a 

informação disponível, preços em qualquer ponto no tempo representam boas estimativas dos 

valores intrínsecos. Em Fama (1965b, p. 56), um mercado eficiente é aquele em que há um 

grande número de agentes racionais e maximizadores de lucro competindo ativamente, em 

que buscam prever os valores futuros dos títulos individuais e no qual a informação relevante 

corrente é livremente disponível a todos os participantes. Considerando-se mudanças diárias 

de preços no período de 1957-1962 para cada uma das trinta ações do Dow Jones Industrials, 

sua tese indica que a distribuição dos logaritmos de preços mostra-se leptocúrtica, com 

elevada curtose e caudas pesadas. Evidências de Fama (1965a, p. 80) permeiam a 

independência dos retornos em termos estatísticos e da perspectiva do investidor para 

diferentes frequências, não sendo possível adotar estratégias de análise técnica para o aumento 

de lucros esperados. Fama (1965b, p. 36) analisa que valores intrínsecos, baseado nas 

perspectivas de lucratividade das empresas, assim como em fatores políticos e econômicos, 

não são incompatíveis com a falha da rejeição da hipótese de passeio aleatório.  

 Em Fama (1970), utilizou-se o modelo martingale introduzido por Samuelson (1965) e 

Mandelbrot (1966) como forma de modelar o caráter randômico dos preços do mercado 

acionário. Enquanto o respectivo modelo requer apenas independência na expectativa 

condicional a mudanças nos preços, o modelo restritivo de passeio aleatório também requer a 

respectiva independência de variância, assimetria e curtose da distribuição de probabilidade. 

Utilizando-se taxonomia sugerida por Roberts (1967), trabalhos empíricos são classificados 

em Fama (1970) conforme três subconjuntos de informações: i) testes de forma fraca (preços 

históricos); ii) testes de forma semi-fraca (informação publicamente disponível); iii) testes de 

forma forte (informações privilegiadas). Adicionalmente, Fama (1970, p. 400) analisa o 

problema da hipótese conjunta de que todos os testes de eficiência de mercado também são, 

implicitamente, testes de modelos de retornos esperados de equilíbrio de mercado. Assim, se 

um modelo fornece um retorno diferente do retorno observado, não se pode ter certeza sobre a 

imperfeição do modelo ou ineficiência do mercado.  

Samuelson (1973) desenvolve a generalização de Samuelson (1965) ao incluir ações 

que pagam dividendos e fornece a demonstração matemática de que o comportamento 

aleatório de preços pode ser deduzido de um modelo em que o preço de uma ação é 

estabelecido conforme o valor esperado futuro de seus dividendos descontados. Quando 

mudanças relativas nos preços são adequadamente ajustadas para dividendos futuros, seus 
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movimentos percentuais esperados caracterizam-se como um ruído branco, e os dividendos 

devem ser variáveis aleatórias geradas de acordo com qualquer processo estocástico 

conhecido. As contribuições de Samuelson (1973) indicam que: i) não há incompatibilidade 

entre o modelo de passeio aleatório e o modelo fundamentalista e; ii) não há 

incompatibilidade entre os preços das ações se comportarem como passeio aleatório ao 

mesmo tempo em que existe um subconjunto de investidores que podem sistematicamente ter 

um melhor desempenho do que a média dos investidores, no modelo de passeio aleatório, ao 

possuir mais ou melhor informação ou uma forma mais efetiva de avaliar a informação 

existente. Se preços são iguais aos respectivos valores fundamentais, então lucros não 

poderiam ser obtidos por meio da atividade de compra e venda de ações.  

Grossman e Stiglitz (1980) analisa que a hipótese de eficiência de mercado não 

descarta pequenos retornos anormais. Em seu modelo, o grau de informação que o sistema de 

preços carrega depende do número de indivíduos informados. Assim, preços tornam a 

informação publicamente disponível dos indivíduos informados para aqueles não informados, 

cujo processo ocorre de maneira imperfeita. Grossman e Stiglitz (1980) discordam da 

definição de Fama (1970, p. 383), uma vez que, se os preços refletem inteiramente toda a 

informação disponível, investidores informados não poderiam obter retorno algum com suas 

informações. Demonstram que, quando a informação não é onerosa, ou quando investidores 

obtêm informações precisas, então ocorre uma situação de equilíbrio e o preço de mercado 

revelará a maior parte das informações dos investidores informados. No entanto, na medida 

em que as informações possuem custos, mercados não são informacionalmente eficientes. 

Grossman e Stiglitz (1980) contribuem na formalização do conceito de que analistas possuem 

incentivos para adquirir e assumir posições baseadas em informações. 

Em relação aos testes de previsibilidade de retornos, é possível classificá-los entre 

curto e longo prazo. No primeiro caso, Fama (1965a) observa que autocorrelações de primeira 

ordem dos retornos diários das ações de grandes empresas são positivas, mas próximas de 

zero. French e Roll (1986) demonstram que, em subperíodos de dois anos, autocorrelações 

dos retornos são negativas, mas pequenas em magnitudes absolutas. Por outro lado, Lo e 

MacKinlay (1988) verificam autocorrelação positiva de aproximadamente 30% para retornos 

ao longo de 1216 semanas e subperíodos de 608 semanas. Semelhantemente, Conrad e Kaul 

(1988) observam que a dependência serial nos retornos semanais não ocorre somente para 

empresas com ações negociadas com menor frequência. Lo e MacKinlay (1988) e Conrad e 

Kaul (1988) sugerem que ações de empresas com menor valor de mercado tendem a 

apresentar maior autocorrelação. Conforme Lo e MacKinlay (1988), a rejeição do modelo de 
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passeio aleatório não implica necessariamente em ineficiência na formação de preços, mas na 

complexidade em determinar o processo estocástico que descreva os dados adequadamente. 

Nas análises de previsibilidade de retornos de longo prazo, Fama e French (1988) 

analisam que um componente persistente de preços induz à autocorrelação negativa nos 

retornos que se mostra fraca para os períodos diários e semanais, fornecendo-se uma visão 

mais nítida da importância de componentes de preços que revertem à média. Além disso, 

retornos são mais previsíveis para carteiras com pequenas empresas. Poterba e Summers 

(1988) verificam que retornos acionários são positivamente correlacionados ao longo de 

horizontes mais curtos, e negativamente correlacionados em longos horizontes de tempo. Os 

autores analisam que, caso haja divergências entre valores fundamentais e de mercado que 

sejam eliminadas por forças especulativas, os preços das ações exibirão reversão à média. 

Adicionalmente, retornos devem ser negativamente correlacionados se movimentos 

considerados equivocados de mercado são eventualmente corrigidos. Fama (1991) argumenta 

que os resultados obtidos em Fama e French (1988) e Poterba e Summers (1988) possuem um 

baixo poder estatístico e a forte autocorrelação negativa é devida à Grande Depressão.  

Shiller, Fischer e Friedman (1984) e Summers (1986) questionam se as observações de 

que retornos de curto prazo próximos de zero implicam insignificância econômica. Os autores 

apresentam modelos nos quais os preços das ações possuem tendências lentas e persistentes 

que os distanciam dos valores fundamentais, como no contexto de bolhas irracionais, mas que 

retornos em um curto horizonte de tempo possuem baixa autocorrelação. Em revisão da 

literatura, Fama (1991) redefine a taxonomia de Fama (1970) em que, ao invés de testes na 

forma fraca, a primeira categoria compreende uma área mais geral de testes de previsibilidade 

de retornos. Em relação segunda categoria, ao invés de testes na forma semiforte, passa-se a 

utilizar a denominação estudos de evento. Finalmente, no lugar de testes na forma forte, Fama 

(1991) sugere a denominação testes para informação privada. Embora observe que análises 

em longo horizonte de tempo evidenciam que retornos são previsíveis a partir de retornos 

passados, Fama (1991, p. 1578) questiona se a previsibilidade de retornos de longo prazo 

deve-se a bolhas irracionais ou a oscilações racionais nos retornos esperados. 

 

2.2 Limites de Variância e Eficiência nos Mercados de Capitais 

 

 Até meados da década de 1970, a avaliação de eficiência de mercado era conduzida 

por meio dos denominados testes de previsibilidade de retornos, cujo foco era determinar se a 
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informação corrente disponível aos investidores possuía correlação com os retornos futuros 

dos ativos. Ao se verificar uma correlação diferente de zero, a implicação era a de que os 

mercados não seriam informacionalmente eficientes. Ao se participar ativamente de 

negociações de ativos, seria possível auferir ganhos superiores àqueles investidores que 

simplesmente compram e mantêm tais ativos. Por outro lado, se os mercados são 

informacionalmente eficientes, então os preços refletem inteiramente a informação disponível 

e não há correlações que possam ser exploradas entre retornos futuros e informação atual. 

Conforme revisões de Fama (1991, 1970), a dependência de retornos é próxima de zero, como 

em Cootner (1962) e Fama (1965a), ao mesmo tempo em que análises em horizontes longos 

de tempo são escassas ou possuem baixo poder estatístico. Fama (1970, p. 415) não verifica 

indícios de que dependências pudessem ser utilizadas para regras lucrativas de negociação.  

 Shiller (1981) e LeRoy e Porter (1981) propuseram uma abordagrem alternativa para 

eficiência de mercado a partir das demonstrações de Samuelson (1965, 1973) de que a 

definição sobre mercados eficientes aplicada aos testes empíricos de retornos são consistentes 

com o conceito de que o preço corrente da ação é o melhor preditor do valor dos dividendos 

futuros descontados (denominado preço racional ex-post). Se os preços são iguais aos 

dividendos esperados descontados, então mudanças de preços ocorrem quando dividendos 

esperados mudam. A lógica é a de que, embora os dividendos esperados não sejam facilmente 

mensurados, no contexto de expectativas racionais, as volatilidades das mudanças nos 

dividendos esperados e observados relacionam-se sistematicamente. A partir do resultado da 

teoria de probabilidade de que a variância da expectativa condicional de uma variável 

aleatória é menor ou igual à variância da variável aleatória subjacente, os modelos em que os 

retornos devem ser imprevisíveis também implicam que os preços devem possuir baixa 

volatilidade em relação àquela dos dividendos descontados futuros.  

 Como os preços dos ativos são influenciados pelas expectativas de retornos em um 

longo horizonte de tempo, as análises de Shiller (1981) e LeRoy e Porter (1981) são 

denominadas testes de limites de variância em que, na medida em que os preços são 

determinados como a soma descontada dos dividendos correntes e futuros, a variância do 

preço do ativo deve ser menor do que a variância dos dividendos descontados realizados. 

Campbell, Lo e MacKinlay (1997) retratam o conceito da metodologia em que, com retornos 

esperados constantes, o preço da ação prevê apenas o valor presente dos dividendos futuros, 

então não pode ser mais variável que o valor presente realizado dos dividendos futuros. Por 

meio dos testes de limites de variância, Shiller (1981) analisa que a desigualdade de variância 

havia sido amplamente violada e LeRoy e Porter (1981) observam que os limites na dispersão 
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do preço implicado pelo modelo de mercados eficientes de capitais foram violados 

empiricamente, mas os intervalos de confiança dos testes mostravam-se tão amplos que 

desvios desses intervalos não eram sempre estatisticamente significativos. 

 Considerando-se o pressuposto de estacionariedade das variáveis, os testes de 

volatilidade de Shiller (1981) e LeRoy e Porter (1981) são considerados de primeira geração. 

Em relação às críticas estatísticas, Flavin (1983) demonstra que os testes de volatilidade ou de 

limites de variância tendem a ser severamente viesados em direção à rejeição da hipótese nula 

de eficiência de mercado. Analisa-se que grande parte das evidências relacionadas ao excesso 

de volatilidade desaparece quando os testes são corrigidos por viés de pequena amostra. 

Mesmo LeRoy e Porter (1981, p. 557) observam a possível existência de viés devido ao erro 

de agregação de empresas, fatores comuns e termos idiossincráticos. Considerando o conceito 

aplicado por Shiller (1981) e LeRoy e Porter (1981) de que, se os preços das ações são 

modelados como o valor atual descontado de dividendos racionalmente previstos, a variância 

do preço da ação é limitada à variância da série de dividendos, Flavin (1983) demonstra que a 

estimativa do limite superior nesses testes é viesado para baixo em pequenas amostras e que a 

magnitude do viés é suficientemente grande para a violação dos limites.  

Supondo-se estacionariedade de preços e dividendos, Kleidon (1986a) indica que o 

viés de pequenas amostras não é motivo suficiente para grandes violações dos limites de 

variância, em que a variância dos preços observados deveria ser menor ou igual àquela dos 

preços construídos a partir de dividendos observados. Os problemas incluem a suavização de 

dividendos, que contribui para o viés em pequenas amostras; e o denominado peso problem, 

cujo termo implica que, se investidores tiverem alguma expectativa de dividendos muito 

elevados ou pequenos que não se concretizam, a violação do limite de variância ocorre 

mesmo se a hipótese de eficiência de mercado é verdadeira a partir do modelo de dividendos. 

Particularmente, Kleidon (1986a, 1986b) argumenta que a hipótese de estacionariedade de 

preços é restritiva, em que a média e variância não variam sistematicamente no tempo. 

Kleidon (1986a, p. 244) analisa que a série de preços perfeitamente previstos será mais suave, 

pois o preço observado é o valor presente das mudanças nas expectativas de dividendos 

futuros, que será bem maior do que a mudança nos dividendos propriamente ditos. 

Outros críticos dos procedimentos seminais incluem Marsh e Merton (1986), que 

comenta a dicotomia entre a hipótese de eficiência de mercado de Samuelson-Fama, em que 

os preços acionários refletem inteiramente a informação disponível, e as descrições de Keynes 

(1936) de que mercados especulativos funcionam como casinos ao transferir riqueza entre 

agentes. Analisa-se que os trabalhos de limites de variância seguem as seguintes hipóteses: i) 
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preços acionários refletem a expectativa de dividendos futuros; ii) o retorno esperado real é 

constante no tempo; iii) dividendos agregados reais são considerados estacionários com taxa 

de crescimento constante. Marsh e Merton (1986) analisam que a política dos gestores é a de 

suavizar os efeitos das mudanças nos valores intrínsecos sobre as mudanças nos dividendos, o 

que ocorre de forma semelhante com lucros contábeis, investimento, consumo, cujos agentes 

econômicos controlam por meio do seu comportamento ou métodos estatísticos. Os autores 

consideram que as variáveis possuem raiz unitária e que a rejeição de Shiller (1981) é inerente 

à rejeição do processo de dividendos estacionários, e não da racionalidade de mercado.  

Miller (1986) fornece uma perspectiva sobre a questão de dividendos, analisando que 

o objetivo da empresa deve ir além do conceito de maximização de lucros para aquela de 

maximização do valor presente de fluxos de caixa futuros. O autor comenta que as anomalias 

em dividendos são principalmente relacionadas ao aspecto tributário. Enquanto os dividendos 

pagos pelas empresas são sujeitas à alíquota de imposto de renda, a parcela do lucro depois do 

imposto de renda não paga como dividendo faz com que o valor das ações supostamente 

aumente. Ao se vender a ação a um preço superior ao custo original, tal apreciação 

caracterizará um ganho de aumento de capital cuja alíquota nunca ultrapassa àquela do 

imposto de renda. Assim, ocorre uma penalidade sobre dividendos em relação aos lucros 

retidos e ganhos de capital. No entanto, políticas de recompras de ações beneficiam não 

somente aqueles que as vendem, mas também aqueles que as mantêm e recebem benefícios de 

ganhos de capital não realizados, considerando-se também que os lucros futuros são divididos 

entre menos acionistas e cada ação passa a representar uma maior parcela da empresa. 

Em resposta a Kleidon (1986b) e Miller (1986), Shiller (1986) analisa que a teoria de 

mercados eficientes capta um elemento verdadeiro, mas movimentos de preços podem ser 

dominados por atitudes dos investidores se informações concretas não se tornam disponíveis. 

Shiller (1986) critica Miller (1986), uma vez que este não respalda o motivo pelo qual não 

seria racional para os acionistas esperarem recompras de ações ao invés de dividendos. O 

autor reflete que preços podem ser modelados por antecipações dos movimentos futuros nos 

dividendos acrescidos de um termo representativo da antecipação de modismos pelos 

investidores. Shiller (1986) analisa que não tinha ciência de que, conforme Kleidon (1986b) e 

Marsh e Merton (1986) indicam, se o processo de dividendos for um passeio aleatório e não 

há informações futuras sobre esses dividendos, então o preço perfeitamente previsto possuirá 

menor variância do que o preço observado. Em trabalho posterior, Shiller (1988) demonstra 

que frequentes violações apontadas por Kleidon (1986b) provêm de modelagem com razão 

dividendo-preço irrealisticamente baixa, assim como baixa taxa de desconto.  
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No desenvolvimento de testes de segunda geração, West (1988) considera a possível 

não estacionariedade no processo de dividendos. Sob taxas de desconto constantes, o teste de 

West (1988) compreende a construção econométrica da previsão da soma dos dividendos 

correntes e futuros, que é baseada em um conjunto menor de informações do que aquele do 

mercado. O conceito é o de que a incorporação de informações tende a reduzir a volatilidade 

idiossincrática. Uma vez que a técnica econométrica ocorre com menos informações do que 

as do mercado, West (1988, p. 37) observa que a variância é menor quando expectativas são 

condicionais ao conjunto de informações do mercado em relação a um pequeno conjunto de 

informações. Como forma de evitar o viés de pequenas amostras apontado por Flavin (1983) e 

Kleidon (1986a, 1986b), a metodologia não requer o cálculo do preço perfeitamente previsto. 

West (1988) verifica que a variância das inovações dos preços das ações é de 4 a 20 vezes seu 

limite teórico superior, com alta significância estatística. A explicação compreende o conceito 

de bolhas racionais de Blanchard e Watson (1982). 

Mankiw, Romer e Shapiro (1985) tinham como objetivo analisar se a série volátil dos 

preços das ações caracteriza-se como o valor presente de uma série suave que são os 

dividendos futuros descontados. Os autores afirmam que os novos testes de limite de 

variância não possuem os problemas de pequenas amostras ou requerimento de 

estacionariedade dos dividendos apontados por Flavin (1983) e Kleidon (1986a, 1986b). Com 

taxas de retornos esperados constantes, rejeita-se a hipótese de que os preços são os valores 

dos dividendos futuros descontados, em que a respectiva teoria tem o pior respaldo empírico 

nas décadas de 1960 e 1970. Analisa-se a possibilidade de que a hipótese de eficiência de 

mercado e de taxa de desconto constante seja correta, e que as violações das desigualdades 

não sejam estatisticamente significativas; a tendência de variações nas taxas requeridas de 

retorno potencialmente explicar flutuações de mercado; ou a probabilidade de que o mercado 

acionário não reflete precisamente os fundamentos, a partir de Shiller, Fischer e Friedman 

(1984) e Summers (1982) sobre modismos e desvios sem oportunidades aparentes de lucros. 

Mankiw, Romer e Shapiro (1991) persistem no desenvolvimento de testes de 

volatilidade e previsibilidade que possuam propriedades estatísticas superiores. Verificam que 

a variação taxa requerida de retorno não é responsável pelas violações das previsões da 

hipótese de eficiência de mercado. A observação-chave é a de que as rejeições do modelo são 

apenas moderadamente significativas, sob taxas esperadas de retornos constantes ou variáveis. 

Os autores observam que não é verdadeira a afirmação de que os dividendos apresentam 

substancialmente menor variabilidade do que os preços das ações. Quando dividendos são 

modelados como um passeio aleatório com deslocamento e taxas de retornos constantes, os 



36 
 

preços mostram-se proporcionais aos dividendos. Mankiw, Romer e Shapiro (1991) analisam 

que a comparação das variâncias do crescimento de dividendo e preços das ações corrige a 

falsa impressão de que os dividendos sejam tão suaves que os fundamentos não possam 

explicar a volatilidade de preços. Adicionalmente, existem dividendos pagos suficientemente 

ao longo da amostra para que os procedimentos sejam estatisticamente válidos.  

LeRoy e Parke (1992) analisam que, sob o pressuposto de que o preço de uma ação é 

igual ao valor dos dividendos futuros descontados menos um erro de previsão que, sob 

expectativas racionais, é ortogonal ao preço, a variância do valor presente dos dividendos 

futuros (preço racional ex post) deve exceder a variância do preço observado por uma quantia 

igual à variância do erro previsto. Os autores ajustam a tendência nos preços pela divisão de 

preços por dividendos e, supondo-se que os dividendos seguem um passeio aleatório, a razão 

preço-dividendo é estacionária. Duas modalidades de testes de volatilidade são aplicadas: i) 

limites de variância; ii) ortogonalidade. A primeira determina se a variância dos preços das 

ações é igual ou menor do que o limite derivado da relação de valor presente; a segunda 

determina se as variâncias do preço racional ex post e preço observado são relacionados na 

forma implicada pela equação de valor presente. Embora os testes de limites de variância 

sejam considerados inconclusivos devido aos parâmetros de distúrbio, os resultados dos testes 

de ortogonalidade, em que o parâmetro populacional não é função da informação dos agentes, 

fornecem evidências significativas de excesso de volatilidade. 

 

2.3 Modelo de Valoração Racional e Técnicas de Cointegração  

 

O modelo analisado relaciona o preço de uma ação aos seus fluxos de caixa futuros 

(dividendos) descontados ao valor presente utilizando-se uma taxa de desconto constante ou 

variante no tempo. Considerando-se que os dividendos em todos os períodos futuros 

compõem o modelo, o dividendo em qualquer período é um pequeno componente do preço. 

Consequentemente, movimentos duradouros ou persistentes nos dividendos exercem efeitos 

mais significativos nos preços das ações do que movimentos temporários. Até o momento, 

existem duas abordagens na metodologia de eficiência de mercado, caracterizadas pelos testes 

de volatilidade como os de Shiller (1981) e LeRoy e Porter (1981) e testes de regressão. As 

duas abordagens avaliam a condição de ortogonalidade em que, sob o modelo de valoração 

racional, retornos ou excesso de retornos devem não ser correlacionados com a informação 

corrente. Nos testes de regressão, Fama e French (1988) e Poterba e Summers (1988) 

verificam reversão à média nos preços acionários em horizontes longos de tempo.  
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Como Fama (1991, p. 1575-6) analisa, o conceito de eficiência de mercado 

propriamente dito não é testável, dada a necessidade de avaliá-la a partir de um modelo de 

equilíbrio. Assim, o quão adequadamente a informação é refletida nos preços deverá ser 

avaliada juntamente com a definição fornecida pelo modelo de precificação de ativos adotado. 

Ao se detectar alguma anomalia em relação ao comportamento dos retornos, torna-se difícil 

saber se é devido à ineficiência de mercado ou se o modelo de equilíbrio de mercado é 

incapaz de representar a variedade de dados analisados. Ao revisar os testes clássicos de 

retornos que utilizam retornos acionários em frequência diária e semanal, Fama (1970) 

considera que, mesmo que existam evidências de autocorrelações, não são economicamente 

significantes por serem muito próximas de zero. No entanto, ao analisar o poder estatístico 

dos testes utilizados para avaliar a eficiência de mercados especulativos, Summers (1986) 

verifica que estes possuem um nível muito baixo de poder estatístico, não se podendo provar 

sobre ou subavaliação de preços ao longo de horizontes de tempo relativamente curtos.  

Summers (1986) demonstra que as evidências de que a hipótese de eficiência não pode 

ser rejeitada não significa necessariamente que os preços representam avaliações racionais dos 

fundamentos. Semelhantemente, Shiller et al. (1984) apresentam modelagem em que os 

preços seguem oscilações dos fundamentos que declinam lentamente devido a modismos ou 

bolhas irracionais, mas retornos de curto prazo apresentam baixa autocorrelação. Como Fama 

e French (1988) comentam, uma vez que ineficiência de mercado é aquele no qual preços 

assumem longos desvios de seus valores fundamentais, as autocorrelações em curtos 

horizontes de tempo fornece a impressão de que componentes que revertem à média não 

possuem importância quando, na realidade, são responsáveis por uma parcela significativa das 

variações de retornos. Consequentemente, horizontes mais longos de tempo potencialmente 

fornecem uma impressão mais clara da importância dos componentes dos preços que revertem 

à média. As autocorrelações negativas nos retornos detectadas por Fama e French (1988) 

mostram-se mais fortes para horizontes que ultrapassam um ano.  

Poterba e Summers (1988) verificam que os preços das ações encontram-se 

positivamente correlacionados em horizontes relativamente curtos, mas negativamente 

autocorrelacionados em longos horizontes de tempo. Se os movimentos nos preços contêm 

componentes transitórios, então os autores analisam que, para investidores de longo prazo, o 

mercado acionário deve ser muito menos arriscado do que aparenta ser quando a variância é 

extrapolada utilizando-se o modelo de passeio aleatório. Autores como Fama (1991, p. 1581) 

e Campbell et al. (1997, p. 79) analisam que as avaliações de Poterba e Summers (1988) e 

Fama e French (1988) possuem baixo poder estatístico em relação às evidências de curto 
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prazo. A rejeição estatística da hipótese de ausência de correlação de retornos torna-se difícil, 

uma vez que existem menos pontos amostrais disponíveis ao se analisar retornos de longo 

prazo em frequência anual. Entretanto, Fama e French (1988) e Poterba e Summers (1988) 

forneceram direcionamento para que outras variáveis além dos retornos passados, como a 

razão dividendo-preço, pudessem ser adotadas na previsão de retornos futuros.  

Neste sentido, Campbell e Shiller (1987, 1988a, 1988b) aplicam avanços 

econométricos na teoria de modelos de vetores cointegrados autorregressivos, permitindo-se 

lidar com dois problemas nos modelos de expectativas racionais: i) séries temporais não 

estacionárias; ii) dados incompletos sobre informações dos participantes de mercado. Analisa-

se que, se a fórmula de expectativas racionais é verdadeira, uma previsão ótima do valor dos 

dividendos futuros descontados pode ser formada somente por meio do preço corrente. 

Campbell e Shiller (1987) argumentam que, em um modelo estocástico dinâmico, no qual o 

preço é uma função linear do valor presente descontado dos dividendos futuros, o preço da 

ação reflete toda a informação pública, que excede o conjunto de informações disponível à 

análise empírica. A implicação em se avaliar o modelo de dividendos descontados ocorre na 

medida em que não se sabe precisamente como as diferentes abordagens propostas, como 

limites de variância, testes de regressão, e autorregressão vetorial, estão relacionadas. Uma 

possível rejeição do modelo não possui necessariamente significância econômica, como 

evidenciado em Poterba e Summers (1988) e Fama e French (1988).  

 

2.3.1 Modelo Tradicional de Crescimento de Gordon-Shapiro 

 

Gordon e Shapiro (1956) e Gordon (1959) desenvolveram o modelo de dividendos 

descontados. Samuelson (1965, 1973) compatibilizam a aleatoriedade dos preços com o 

modelo de expectativas racionais, posteriormente explorado por Shiller (1981) e LeRoy e 

Porter (1981) em técnicas de limites de variância. Campbell e Shiller (1997) exploram 

inovações econométricas em processos cointegrados como Engle e Granger (1987), 

estruturando-se preços e dividendos como processos com raiz unitária      em que os 

resíduos da regressão apresentam estacionariedade, implicando em cointegração entre preços 

e fundamentos. O modelo de Campbell e Shiller (1997) é direcionado para retornos esperados 

constantes, enquanto o modelo de Campbell e Shiller (1988a, 1988b) propõe um processo 

loglinear para comportar retornos esperados variáveis no tempo. 

Neste modelo de retornos esperados constantes, consideram-se retornos discretos: 
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             (1) 

no qual      é o retorno da ação do período   ao período     e o termo    representa o 

preço de uma ação ao final do período  , caracterizado como um preço ex-dividendo.  

 Em retornos esperados constantes, iguala-se o retorno esperado a constante  : 

  [    ]               (2)

 Adotando-se a identidade de retornos inicial e a equação anterior, observa-se a relação 

entre o preço corrente ao preço e dividendo esperados do período seguinte: 
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]           (3) 

A partir da Lei de Expectativas Iteradas,   [    [ ]]    [ ], tem-se a resolução 

recursiva para   períodos: 
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    ]       (4) 

em que o termo      é o valor esperado descontado do preço da ação   períodos do presente. 

Na medida em que   aumenta, o termo tende a zero: 

        [(
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    ]            (5) 

Apresenta-se a forma generalizada do Modelo de Crescimento de Gordon-Shapiro, em 

que o preço da ação é o valor presente descontado dos dividendos futuros esperados até o 

período infinito: 
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   ]          (6) 

Campbell e Shiller (1987) observam que o termo    seguirá um processo linear com 

raiz unitária se o dividendo    seguir um processo com raiz unitária. Assim, a identidade 

acima relaciona dois processos com raiz unitária para    e   . Mesmo que o processo de 

dividendo e preço sejam não estacionários, existe uma combinação linear estacionária entre 

preços e dividendos, de forma que estas variáveis sejam cointegradas. Subtraindo-se um 

múltiplo do dividendo de ambos os lados da equação, tem-se uma relação entre variáveis 

estacionárias:  
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)  [∑ (

 

   
)
 

       
 
   ]        (7) 

A avaliação do modelo de expectativas racionais com retornos esperados constantes 

consiste na avaliação de cointegração entre preços e dividendos em níveis, em que o modelo é 

consistente com a aleatoriedade nos retornos da ação.  
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Samuelson (1965, 1973) demonstra que, pela Lei de Expectativas Iteradas, não se 

pode utilizar informação limitada para se prever o erro de previsão. Campbell et al. (1997, p. 

23) compatibilizam a hipótese de eficiência de mercado com o modelo de expectativas 

racionais examinando-se dois conjuntos de informações. O primeiro conjunto está contido no 

segundo que, por sua vez, contém informação adicional em relação ao primeiro. Se um agente 

possui o primeiro conjunto limitado de informações, não é possível utilizá-lo para deduzir o 

erro de previsão de um investidor que possuísse o conjunto superior de informações.  

 

2.3.2 Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon-Shapiro 

 

 Como outras variáveis econômicas e financeiras, as séries de preços e dividendos 

tendem a crescer exponencialmente. Mesmo admitindo-se a não estacionariedade das 

variáveis, o modelo linear é mais restritivo do que um modelo loglinear. No contexto em que 

a relação entre preços e dividendos se torna não linear, Campbell e Shiller (1988a, 1988b) 

propõem uma aproximação loglinear, que se caracteriza como um desenvolvimento teórico 

específico para o caso em que os retornos esperados das ações são variáveis no tempo. A 

estrutura loglinear permite o cálculo do comportamento dos preços dos ativos não somente 

sob o modelo de retornos esperados constantes, mas sob qualquer modelo de retornos 

esperados. A estrutura possui a propriedade de ser tratável sob a hipótese realista de que 

dividendos e retornos seguem processos de trajetória loglinear. Conforme Campbell (1991, p. 

4), preços elevados devem ser procedidos por uma combinação de dividendos elevados 

futuros e retornos baixos futuros, assim como retornos elevados associam-se com uma 

combinação de dividendos esperados futuros mais elevados e retornos futuros mais baixos.  

A partir da definição de retornos contínuos: 

                           (1) 

 Os logs das variáveis são expressos por letras minúsculas: 

                             

                                      (2) 

 O último termo do lado direito da equação anterior é uma função não linear do log da 

razão dividendo-preço,             . Aplica-se então uma expansão de Taylor de primeira 

ordem, considerando-se que qualquer função não linear         pode ser aproximada em 

termo da média de     , representada por  ̅. Aplicando-se a aproximação na equação anterior, 

tem-se: 

                                     (3) 
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em que   e   são parâmetros de linearização:     (     (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅))  e           

           ⁄    . O termo     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  representa o log da razão dividendo-preço. Por meio 

de resolução recursiva e condição terminal estabelecida                que exclui bolhas 

racionais: 

   
 

   
 ∑   [                  ]

 
          (4) 

 A fórmula implica que, se o preço da ação é elevado hoje, então deve haver alguma 

combinação de dividendos elevados e baixos retornos futuros, conforme Campbell (1991). 

Considerando-se essas expectativas e      [  ]: 
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   ]       (5) 

 A equação acima é uma generalização dinâmica do modelo Gordon-Shapiro. 

Campbell e Shiller (1988a, 1988b) a denominam Modelo Dinâmico de Gordon. O modelo 

original de Gordon, caracterizado como     ⁄     , em que   representa a taxa de 

desconto e  , a taxa de crescimento constante nos dividendos, é caracterizado como um caso 

especial do modelo dinâmico. A equação anterior pode ser reescrita em termos do log da 

razão dividendo-preço: 

       
 

   
   [∑   [               ]

 
   ]      (6) 

Na modelagem, não há parâmetros desconhecidos, em que o log dos preços das ações 

e o log dos dividendos são cointegrados com vetor [1, -1]. No contexto de Engle e Granger 

(1987), se   e   são cointegrados em         , a análise empírica dos modelos de 

valoração racional não requer a estimação do parâmetro desconhecido   de cointegração ou 

deflação de valores nominais por meio de índice de preços, como evidenciado em Goddard et 

al. (2008, p. 198), mas da análise de cointegração entre preços e dividendos ou análise de 

estacionariedade da relação preço-dividendo.  

Uma propriedade é a consistência do modelo com as recompras de ações. Ao distribuir 

dividendos, estes são pagos a todos os acionistas. Por outro lado, as recompras ocorrem 

somente para alguns acionistas, mas aqueles remanescentes também se beneficiam, uma vez 

que os lucros futuros são então distribuídos entre menos acionistas. Na medida em que o 

número de ações diminui, os acionistas que não vendem ações recebem uma fração crescente 

dos dividendos totais. Deste modo, o valor das ações possui o mesmo valor tanto para 

acionistas que vendem ações à empresa que as recompra como para aqueles que não o fazem.  
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2.4 Evidências sobre o Modelo de Expectativas Racionais 

 

2.4.1 Avaliações de Índices do Mercado Acionário: Evidências Internacionais 

 

Campbell e Shiller (1987) consideram que, a partir do modelo de valoração racional 

sob hipótese de taxa de desconto constante, os preços acionários e respectivos dividendos, em 

níveis, possuem uma relação estável de longo prazo. Neste sentido, se preços e dividendos são 

processos integrados de ordem 1 e a condição de transversalidade, que assegura que o preço 

da ação é igual ao seu valor fundamental, então preços e dividendos são cointegrados. A 

abordagem é proveniente de avanços econométricos a partir de autores como Engle e Granger 

(1987). Com dados agregados americanos para o S&P500 de 1871 a 1986, Campbell e Shiller 

(1987) observam que o modelo pode ser rejeitado aos níveis de significância convencionais; a 

diferença entre preços e dividendos apresenta demasiada volatilidade; e desvios do modelo 

são persistentes, embora analisem que a evidência depende da sensibilidade da taxa de 

desconto pressuposta na análise, o que torna o pressuposto de taxa de desconto constante 

restritiva na análise empírica. Desta forma, testes de cointegração baseados em resíduos 

produzem resultados não conclusivos em relação à existência de bolhas.  

Campbell e Shiller (1988a, 1988b) propõem uma aproximação loglinear do modelo de 

valoração racional que permite a avaliação empírica do comportamento dos preços das ações 

sob qualquer modelo de retornos esperados. Uma vez que a análise do comportamento do 

preço das ações sob o pressuposto de retornos esperados variáveis no tempo, a relação entre 

preços e retornos se torna não linear. Como preços e dividendos crescem exponencialmente 

ao invés de linearmente, mesmo um modelo que admite raiz unitária é menos adequado do 

que o modelo loglinear, conforme Kleidon (1986b). Neste sentido, é necessário analisar se o 

log de preços e log de dividendos são cointegrados com vetor [1, -1], o que caracteriza a 

avaliação do modelo dinâmico de Gordon. Alternativamente, o log da razão dividendo-preço 

é estacionária na ausência de bolhas racionais. Considerando-se séries temporais americanas 

de 1871-1986 e 1926-1986, os resultados indicam que a razão dividendo-preço move-se 

racionalmente com crescimento esperado futuro de dividendos. No entanto, os autores 

observam variação substancial não explicada na razão dividendo-preço.  

 Diba e Grossman (1988) definem que bolha racional reflete uma crença auto 

confirmatória de que o preço de um ativo depende de uma ou um conjunto de variáveis que 

não são partes dos fundamentos. A inferência de bolhas não ocorre necessariamente se as 

primeiras diferenças dos preços se mantêm não estacionárias, ou se preços e dividendos não 
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são cointegrados, uma vez que a ausência de cointegração pode resultar da não 

estacionariedade das variáveis não observadas nos fundamentos de mercado. O modelo 

aplicado define os fundamentos de mercado como uma soma de uma variável não observada e 

o valor presente dos dividendos descontados à taxa constante. Por meio de testes Dickey-

Fuller, verificam que preços e dividendos são não estacionários em primeiras diferenças. 

Testes de cointegração de Engle e Granger (1987), aplicados também em Campbell e Shiller 

(1987), fornecem resultados mistos e Diba e Grossman (1988) analisam que eles ocorrem 

devido ao baixo poder dos testes ou a partir da presença de variável não estacionária não 

observada nos fundamentos de mercado ao invés de existência de bolhas racionais.  

Froot e Obstfeld (1991) argumentam que as evidências de Shiller (1981) e LeRoy e 

Porter (1981) de rejeição de um modelo de dividendos descontados simples com taxas de 

desconto constantes não haviam sido revertidas em trabalhos posteriores. Mesmo que desvios 

do modelo fundamental sejam aparentemente grandes e persistentes com críticas 

econométricas de autores como as Flavin (1983), Mankiw, Romer e Shapiro (1985) e 

Campbell e Shiller (1987), existem poucas evidências de que somente taxas de desconto 

variáveis pudessem explicar rejeições do modelo. Deste modo, os autores desenvolvem e 

avaliam uma especificação de bolhas racionais intrínsecas cujo modelo de preços acionários 

possui apenas o processo de dividendos como fator fundamental estocástico. Com dados 

americanos, observa-se uma forte relação não linear entre preços e dividendos, que é 

interpretada como rejeição da hipótese de ausência de bolhas. Adicionalmente, Froot e 

Obstfeld (1991) analisam que o log de dividendos contém uma raiz unitária e atribuem a 

rejeição de Campbell e Shiller (1988a) potencialmente à instabilidade estrutural amostral.  

 Timmermann (1995) afirma que, no contexto de econometria aplicada, a avaliação de 

expectativas racionais ocorre por meio de: i) cointegração entre os níveis das variáveis, 

conforme Campbell e Shiller (1987) e Engle e Granger (1987); ii) análise da razão logarítmica 

entre variáveis, a partir de Campbell e Shiller (1988a, 1988b). A partir de dados agregados 

para índices de preços e dividendos, não se rejeita a hipótese de raiz unitária em preços e 

dividendos e seus logs por meio dos testes de Phillips-Perron (1988). Com simulações de 

Monte Carlo, o autor verifica que a hipótese nula de ausência de cointegração tende a não ser 

rejeitada quando a persistência da taxa requerida de retorno é elevada e a amostra é pequena, 

cuja probabilidade aumenta consideravelmente a partir de 100 observações. Adicionalmente, 

testes em logs rejeitam a hipótese de ausência de cointegração mais frequentemente do que 

testes em níveis. Timmermann (1995) analisa que testes de cointegração para modelos de 
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dividendos descontados em logs ou níveis são robustos na presença de volatilidade de 

retornos esperados cujos processos não sejam fortemente persistentes.  

 Lee (1995) observa que análises seminais como Fama (1970) consideravam que o 

modelo de passeio aleatório fornecia uma aproximação dos dados de preços, em que não se 

rejeitava a hipótese de eficiência de mercado. Entretanto, evidências posteriores implicavam 

previsibilidade dos retornos das ações, com Fama e French (1988) e Poterba e Summers 

(1988) que modelaram o log de preços como a soma de um componente permanente e 

temporário. Lee (1995) analisa a resposta dos preços das ações a choques permanentes e 

temporários nos dividendos a partir de um modelo bivariado de preços e dividendos. Como 

em Kleidon (1986b) e Campbell e Shiller (1987), Lee (1995) considera dividendos como um 

processo de raiz unitária, o que reflete uma modelagem mais geral de não estacionariedade do 

que o passeio aleatório. Os resultados apontam que os preços das ações respondem 

significativamente a choques permanentes e temporários, o que implica a falha dos 

investidores em distinguir entre os dois componentes dos dividendos e que a reversão à média 

é explicada pela incorporação de um componente temporário nos preços das ações.  

 Crowder e Wohar (1998) consideram que as séries de preços e dividendos seguem 

processos não estacionários mais gerais do que um passeio aleatório simples. Neste sentido, 

se os preços não seguem um passeio aleatório puro, então as séries possuem um componente 

temporário que pode ser previsível a partir de preços ou retornos passados. Adotando-se séries 

trimestrais, explora-se a relação entre preços e dividendos e demonstram que existe uma 

relação de longo prazo entre o log de preços e o log de dividendos como implica o modelo de 

Campbell e Shiller (1988a, 1988b). Em seguida, os autores modelam o comportamento 

dinâmico das duas séries quando sujeitas a inovações nos componentes permanentes e 

transitórios, aplicando-se um VAR estrutural cointegrado que permite a decomposição dos 

preços e dividendos em componentes permanentes e transitórios baseados em um único vetor 

de cointegração. Crowder e Wohar (1998) não impõem restrições arbitrárias para se decompor 

o processo conjunto além da normalidade e ortogonalidade, e implicam que os dados não são 

consistentes com restrições consideradas ad hoc em Lee (1995).  

 Caporale e Gil-Alana (1999, 2004) recapitulam que um dos conceitos centrais da 

moderna teoria em finanças é a hipótese de eficiência de mercado, em que o preço da ação 

deve refletir a informação disponível no momento corrente, com as nuances de Fama (1970). 

Avalia-se o conceito por meio do valor presente dos preços dos ativos, uma vez que, se os 

retornos das ações não são previsíveis, como implica a hipótese de eficiência, preços devem 

ser iguais ao valor dos dividendos esperados futuros descontados. Como Campbell e Shiller 
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(1987) demonstram, preços e dividendos devem cointegrar por meio de Engle e Granger 

(1987). Caporale e Gil-Alana (1999, 2004) argumentam que preços e dividendos atrelam-se 

por um processo fracionalmente integrado, em que os erros de equilíbrio apresentam lenta 

reversão à média. Introduzindo-se nova metodologia de teste de cointegração, os resultados 

indicam que as variáveis possuem raiz unitária, mas são fracionalmente cointegradas. Mesmo 

que haja uma relação de longo prazo, o termo do processo de erro possui uma longa memória 

e os desvios do equilíbrio mostram-se altamente persistentes.  

Strauss e Yigit (2001) investigam se os pressupostos de coeficientes estáveis, erros 

homocedásticos e ausência de quebras nos regressores são responsáveis pelo fraco apoio ao 

modelo analisado em Campbell e Shiler (1987,1988) e Diba e Grossman (1988). Analisam a 

potencial presença de volatilidade persistente e quebras estruturais para os preços das ações, 

lucros e dividendos. Os autores observam que os testes de Johansen, que teoricamente 

incorrem em instabilidade dos parâmetros e erros de instabilidade, tendem a rejeitar relações 

de longo prazo entre as variáreis. No entanto, ao se utilizar a técnica de cointegração de 

Hansen (2000) com p-valores bootstrap heterocedásticos, os resultados falham em rejeitar a 

relação de longo prazo entre as variáveis. Strauss e Yigit (2001) argumentam que a respectiva 

técnica não somente atinge distribuição assintótica correta sob formas gerais de 

heterocedasticidade condicional, mas também possui propriedades adequadas em pequenas 

amostras. Por meio de sub-amostras, os resultados implicam que técnicas de cointegração que 

pressupõem erro i.i.d e estabilidade não são apropriadas para testar o modelo. 

Bohl (2003) observa que a análise de índices de preços e dividendos com a hipótese de 

fundamento de mercado depara-se com a implicação de que bolhas racionais não são 

discerníveis de efeitos fundamentais não observáveis. Neste sentido, avaliações de 

cointegração e raiz unitária para os preços das ações e fundamentos observáveis baseiam-se 

no conceito de que, se os preços das ações não são mais explosivos em relação aos 

dividendos, então bolhas racionais tendem a não existir. A contribuição consiste na adoção de 

avanços em séries temporais como o modelo Momentum Threshold Autoregressive (MTAR) 

que viabiliza a detecção de bolhas periódicas nos preços das ações em um contexto de 

cointegração. Os resultados empíricos indicam a ausência de bolhas periódicas no mercado 

americano. No entanto, ao considerar uma subamostra contendo os rápidos aumentos de 

preços da década de 1990, observam-se evidências de bolhas periódicas. Bohl (2003) analisa 

que, no curto prazo, os preços exibem elevações seguidas de declínios acentuados, enquanto 

que, no longo prazo, os preços das ações americanas atrelam-se aos fundamentos.  
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Brooks e Katsaris (2003) argumentam a existência de divergência entre preços e 

dividendos na London Stock Exchange e analisam que a evolução dos preços levantam 

questões sobre a racionalidade de mercado e a relevância dos valores fundamentais. Com base 

nos preços mensais de fechamento do Financial Times All Share Index e em um índice 

construído de dividendos de 1965 e 1999, Brooks e Katsaris (2003) aplicam metodologias 

como testes de volatilidade e cointegração entre preços e dividendos. Os autores analisam 

que, embora testes de estacionariedade e cointegração possam não fornecer resultados 

confiáveis sobre a existência de bolhas, uma vez que são sensíveis a pequenas amostras e 

especificação do modelo, permanecem como a melhor ferramenta analítica na identificação de 

uma relação de longo prazo entre preços correntes e variáveis fundamentais. Os resultados 

indicam que os preços divergem dos dividendos após 1993, em que a relação não se manteve 

ao final da década de 1990 possivelmente devido a uma bolha especulativa ou mesmo quebras 

nas a partir de mudanças nas preferências dos investidores.  

Dupuis e Tessier (2003) investigam forças fundamentais que modelaram a estrutura do 

mercado acionário nos últimos 30 anos por meio da aplicação de rotina computacional para a 

estimação de um modelo estrutural de correção de erro. As propriedades do modelo 

comportam restrições de longo prazo que auxiliam a identificação de choques estruturais. 

Como Hobjin e Jovanovic (2001), argumentam que uma análise mais precisa dos efeitos 

potenciais da recente revolução tecnológica sobre a dinâmica de equilíbrio fornece subsídios 

para a compreensão de movimentos acionários. Analisa-se que investidores julgam, período a 

período, se mudanças observadas nos fundamentos são transitórios ou permanentes, o que 

resultam em choques que não são imediatamente incorporados nos fundamentos. Dupuis e 

Tessier (2003) observam que, embora preços e dividendos atrelam-se no longo prazo por 

meio de relação significativa de cointegração, choques transitórios respondem pela maior 

parte das flutuações dos preços no curto prazo; e o foco em mudanças permanentes nos 

dividendos ou taxas de desconto não requer pressupostos com variáveis adicionais.  

McCabe, Leybourne e Harris (2003) recapitulam que, no contexto de Engle e Granger 

(1987), muitas das variáveis econômicas que possuem tendência são integradas de ordem 1. 

No entanto, as séries tendem a movimentar-se de forma atrelada em um processo estacionário, 

como o exemplo teórico entre preços e dividendos. Os autores analisam que a volatilidade 

encontrada nas séries é muito elevada para encaixarem-se como processos      ou     , o que 

é um motivo potencial pelo qual Campbell e Shiller (1987) concluíram a elevada volatilidade 

da diferença entre preços e dividendos. Assim, substitui-se o requerimento clássico de raiz 

unitária e erros cointegrados pela condição flexível de que as séries são livres de termos     , 
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permitindo-se uma forma de cointegração estocástica que comporta uma forma não linear de 

heterocedasticidade que reflete o comportamento volátil das primeiras diferenças das séries e 

dos termos de erros cointegrados. Para todas as séries analisadas do mercado americano, 

observa-se que são mais bem modeladas como heterocedasticamente integradas e evidências 

favoráveis à relação preço-dividendo dependem do subperíodo analisado.    

Kapetanios, Shin e Snell (2003) propõem um procedimento de cointegração conforme 

um processo autorregressivo de transição suave globalmente estacionário (STAR). Inicia-se 

um modelo geral VAR, incluindo-se um mecanismo de correção de erro e assim derivam o 

modelo de correção de erros STAR não linear. Generaliza-se o modelo clássico de Engle e 

Granger (1987) e derivam-se distribuições assintóticas dos procedimentos. Em seguida, 

analisa-se potencial cointegração entre preços e dividendos para 11 países desenvolvidos, 

permitindo-se um processo não linear de ajuste ao equilíbrio. Kapetanios, Shin e Snell (2003) 

analisam que modelos de precificação de ativos na presença de custos de transação implicam 

um processo não linear de ajuste em direção ao equilíbrio por meio de arbitragem. Os 

resultados indicam rejeição da hipótese nula na maioria dos casos por meio da abordagem não 

linear, enquanto a hipótese é geralmente rejeitada por meio da abordagem de Engle e Granger 

(1987). Em períodos de extrema volatilidade, preços revertem ao valor fundamental, enquanto 

que o processo assemelha-se à raiz unitária em períodos de baixa volatilidade, 

Com dados agregados para o mercado americano, Bohl e Siklos (2004) seguem a 

hipótese do modelo dividendo-preço com retornos esperados variáveis no tempo de Campbell 

e Shiller (1988a, 1988b) por meio do modelo MTAR de Enders e Granger (1998) e Enders e 

Siklos (2001). As propriedades do modelo permitem a descrição do comportamento dos 

preços acionários no longo prazo, mas permitem desvios de curto prazo gerados por fatores 

fundamentais, como bolhas especulativas, ruídos de negociações, e oscilações econômicas. 

Diferentes subperíodos são adotados a partir de critérios justificáveis com base histórica e 

institucional. Por exemplo, o período pós-1995 é estabelecido como término de determinada 

subamostra por ser considerado como de elevado crescimento de dividendos. Na aplicação de 

regressões ADF convencionais, os resultados indicam resultados mistos possivelmente pelo 

baixo poder na presença de quebras estruturais ou ajustes assimétricos que os autores 

defendem. Por outro lado, a técnica MTAR, com a flexibilidade de captura padrões não 

lineares de curto prazo, fornece evidências mais claras sobre o log da razão dividendo-preço.  

Manzan (2004) observa as proposições em Summers (1986) e Campbell e Shiller 

(2001) de que modismos irracionais nos sentimentos dos investidores combinados com 

limites de arbitragem explicam potencialmente desvios na valoração racional. O raciocínio é 
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consistente com evidências de reversão à média e previsibilidade de longo prazo dos retornos 

de ativos em que, se o preço da ação reverte (no longo prazo) ao seu valor intrínseco, um 

desvio positivo (negativo) prevê declínios (aumentos) nos preços. Analisa-se também a 

explicação atribuída a Cecchetti, Lam e Mark (1990) de reversão à média, no qual os 

processos de dividendos alternam-se entre períodos expansionistas e contracionistas. Neste 

sentido, Manzan (2004) aplica o Modelo Estático e Dinâmico de Gordon, com as respectivas 

hipóteses de taxas nos crescimentos dos dividendos constantes e variáveis no tempo. Por meio 

do modelo STAR aplicado em Kapetanios, Shin e Snell (2003), que considera ajustes não 

lineares entre dois regimes lineares, as variáveis fundamentais tendem a explicar o 

comportamento dos preços no longo prazo, considerando-se ou não a década de 1990. 

Psaradakis, Sola e Spagnolo (2004) também exploram a não linearidade e assimetria 

do processo de preços e dividendos em direção ao equilíbrio econômico. Analisam que, 

quando essas variáveis caracterizam-se como processos com raiz unitária e cointegrados, 

períodos em que preços desviam persistentemente do seu valor fundamental de longo prazo 

representam momentos de falhas na cointegração com ausência de ajuste de curto prazo, ou 

períodos em que ajustes ocorrem a taxas diferentes. Deste modo, adota-se um Modelo de 

Correção de Erro Markov (MEC) de dois regimes que comporta diferentes taxas de ajustes ao 

equilíbrio de longo prazo. Os resultados indicam que o modelo é adequado em contextos nos 

quais a mudança no regime ocorre por um choque abrupto econômico, que podem não ser 

adequadamente representados por modelos como em Manzan (2004) ou Bohl e Siklos (2004). 

Os autores analisam que momentos de elevadas razões preço-dividendo incorrem em ajustes 

lentos em direção ao equilíbrio de longo prazo, rejeitando-se desvios a partir de bolhas 

intrínsecas, periódicas ou fator de desconto variante no tempo. 

Cuñado et al. (2005) avaliam a presença de bolhas racionais para o índice Nasdaq no 

período de 1994:06-2003:11 por meio de um processo fracional. Os resultados indicam que a 

inferência sobre bolhas é sensível à frequência amostral. Considera-se que a maior parte da 

literatura avalia a existência de bolhas por meio de desvios do modelo de valor presente, 

adotando-se testes de raiz unitária sobre a razão preço-dividendo de um índice de ações. Por 

meio de técnicas fracionais de raiz unitária, os resultados indicam que não há evidências de 

reversão à média nos preços das ações e dividendos, considerando-se presença e ausência de 

intercepto e tendência linear, o que é consistente com os resultados de técnicas tradicionais 

como ADF e Phillips-Perron (PP). Em relação ao log da razão preço-dividendo, falha-se em 

rejeitar a hipótese de raiz unitária para dados mensais. Entretanto, a partir de diários e 

semanais, a ordem de integração é maior do que zero e menor do que 1, o que implica 
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cointegração fracional. Deste modo, rejeita-se a hipótese de bolhas racionais, uma vez que o 

log da razão apresenta reversão à média, cujos respectivos choques desaparecem no longo 

prazo. Os resultados mistos são explicados pela agregação temporal e tamanho amostral. 

Cuñado et al. (2005) sugerem quebras estruturais para análises futuras. 

 Kanas (2005) testa a hipótese de que extensões não lineares possuem melhor 

desempenho do que os modelos lineares existentes na explicação dos preços das ações como 

função dos dividendos, a exemplo dos modelos de Summers (1986) e Froot e Obstfeld (1991). 

Com dados mensais de índices de preços e dividendos, analisa-se a não linearidade do modelo 

de dividendos descontados para países desenvolvidos como Reino Unido, Estados Unidos, 

Japão e Alemanha. O controle dos declínios acentuados em outubro de 1987 a 1989 é 

efetuado pela simples exclusão amostral desses dois meses. Em avaliação preliminar, regride-

se o log dos retornos no log da razão dividendo preço, em que evidências de previsibilidade 

dos retornos, como em Campbell e Shiller (1988b) e Fama e French (1988), é observada por 

Kanas (2005) como evidência de não linearidade do modelo de dividendos descontados. As 

subamostras são obtidas por meio de testes de estabilidade estrutural de Chow. Aplicando-se 

procedimentos Engle-Granger em variáveis transformadas por algoritmos de expectativas 

condicionais alternantes, identifica-se cointegração entre preços e dividendos por valores 

críticos obtidos em técnicas de reamostragem. 

 Koustas e Serletis (2005) avaliam integração fracional no log da razão preço-

dividendo para analisar se choques exógenos possuem efeitos permanentes. A hipótese é a de 

que a presença de raiz unitária nesta variável é consistente com bolhas racionais no mercado 

acionário. Os autores analisam que bolhas são consistentes com o comportamento racional de 

quando agentes pagam um preço mais elevado do que os fundamentos implicam ao haver a 

crença de que outro pagará um preço subsequentemente maior. Conforme Koustas e Serletis 

(2005), dentre as formas disponíveis de se avaliar a hipótese nula de bolhas racionais, existe a 

cointegração entre dividendos e preços, em que uma relação de cointegração entre dividendos 

e preços é inconsistente com bolhas racionais. Enquanto técnicas clássicas ADF e KPSS 

indicam presença de raiz unitária e favorecem a existência de bolhas racionais, diferentes 

técnicas de integração fracional rejeitam a hipótese de raiz unitária, permitindo-se concluir 

que o log da razão dividendo-preço é um processo fracionalmente integrado. Favorecem-se 

ambos os comportamentos de reversão à média e memória longa. 

 McMillan (2007) analisa que, embora dividendos e preços sejam cointegrados, podem 

exibir dinâmica não linear no processo de reversão. Como extensão de Brooks e Katsaris 

(2003) e Kanas (2005), a modelagem captura duas possíveis explicações para a não 
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linearidade: custos de transação e investidores de ruído. Com séries temporais de 13 países 

desenvolvidos, aplicam-se testes clássicos de raiz unitária sobre o log da razão dividendo-

preço, em que evidências de estacionariedade implicam que dividendos e preços são 

cointegrados conforme um vetor [1, -1]. Caso contrário, o modelo não se mantém ou existem 

desvios temporários da relação de equilíbrio, o que não ocorre para a maior parte dos países. 

Por meio de um modelo de transição suave exponencial assimétrico, captura-se não somente 

desvios grandes ou pequenos, mas também assimetria entre mudanças positivas e negativas na 

razão preço-dividendo. Os resultados de estacionariedade da razão implicam um processo de 

passeio aleatório, em que os benefícios de compra e venda de ações não superam os custos; e 

reversões entre desvios positivos e negativos devido à presença de investidores de ruído.  

 Su, Chang e Chen (2007) investigam a presença de bolhas racionais no mercado de 

Taiwan de junho 1991 a fevereiro 2005, partindo-se da premissa de que a presença de bolhas 

racionais implica ausência de relação de longo prazo entre preços e dividendos. Analisam que 

resultados mistos provenientes das séries temporais podem ser atribuídos ao poder de testes 

de raiz unitária, não linearidades, quebras estruturais e dados discrepantes (outliers). 

Semelhantemente a Bohl (2003), aplica-se o modelo MTAR de Enders e Granger (1998) e 

Enders e Siklos (2001). Utilizam-se dados do índice geral Taiwan Stock Exchange e setoriais, 

como cimento, alimentação, químico, têxtil, elétrico, construção e finanças. Os resultados não 

rejeitam o modelo de Campbell e Shiller (1988a, 1988b) com retornos esperados variáveis no 

tempo. Não se verificam evidências de bolhas racionais, exceto para setores de alimentação e 

finanças e, mesmo na ausência de bolhas, a hipótese de ajuste simétrico é rejeitada, o que não 

ocorre quando a modelagem admite assimetrias; e desvios positivos dos valores fundamentais 

são eliminados mais rapidamente do que desvios negativos. 

 Chen e Shen (2009) estendem o modelo de Kanas (2005) para analisar se a teoria não 

linear dos preços e dividendos pode explicar a falha do modelo linear. O algoritmo de 

expectativas condicionais alternantes é substitutído por rank de cointegração, e a técnica 

adotada por Kanas (2005) na análise de causalidade não linear é substituída por um modelo 

mais recente de Diks e Panchenko (2006). Os resultados evidenciam que o modelo de 

valoração racional é adequado para os Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, mas não 

para o Japão. Os autores encontram evidências de causalidade não linear de dividendos para 

os preços da ação para todos os países, exceto para o Japão, em que nenhuma evidência de 

causalidade linear ou não linear é encontrada. Kanas (2005) havia obtido resultados de 

causalidade não linear de Granger de mudanças nos dividendos para os retornos acionários, 

implicando previsibilidade de retornos e que a especificação adequada do modelo seria não 
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linear. Chen e Shen (2009), por outro lado, observam causalidade linear e não linear. Ambos 

os trabalhos contêm evidências de cointegração não linear em detrimento da linear.  

McMillan (2009a) analisa que a razão dividendo-preço atingiu um baixo nível 

histórico ao final de 2006 no Reino Unido, o que implicaria em sobre avaliação dos preços 

acionários. No entanto, observa que a escassez de evidência empírica a favor do modelo de 

valor presente tem levado a análise de que desvios temporários, mas persistentes, da relação 

de equilíbrio poderiam aparecer, mas que a razão dividendo-preço mantinha estacionariedade 

no longo prazo. Em abordagem alternativa que atribui a Graham e Dodd (1934), McMillan 

(2009a) aplica a análise de diferenças de retornos, a partir da diferença entre retornos dos 

títulos públicos (bond yield) e razão dividendo-preço (dividend yield). Com índices do Reino 

Unido, os resultados indicam que a razão dividendo-preço e a diferença entre retornos são não 

estacionárias, o que implica que o modelo de valor presente e a relação entre títulos públicos e 

ações não se mantêm. Ao analisar quebras estruturais, McMillan (2009a) sugere que a razão 

dividendo-preço não é invariante no tempo, mas se sujeita a mudanças na média, em que uma 

menor razão dividendo-preço não indicaria necessariamente falhas na precificação. 

Em revisão ao seu trabalho, McMillan (2009b) retoma o contexto de um nível 

histórico baixo da razão dividendo-preço a partir do declínio dos preços das ações entre os 

anos de 2000 e 2003. O autor observa a crença dos analistas de que um aumento temporário 

dos dividendos acima de seus níveis históricos em 1995, o desenvolvimento do novo setor 

tecnológico e o comportamento desproporcional dos investidores contribuíram para o forte 

aumento de preços e bolha. Entretanto, a partir de 2003, os preços retomaram forte 

ascendência e, ao final de 2007, assumiram uma alta histórica, fazendo com que a razão 

dividendo-preço estivesse em seu menor nível, excluindo-se o período de bolha de 1990. 

Neste sentido, McMillan (2009b) analisa o pressuposto da literatura de que a razão dividendo-

preço ou razão preço-lucro retornarão às suas médias históricas. Os resultados implicam que a 

inflação baixa e estável observada contribui para uma melhor avaliação das ações, em que um 

ambiente econômico estável requer uma menor taxa de retorno. McMillan (2009b) também 

identifica uma quebra estrutural em 1955, que é associada a mudanças nas políticas de 

dividendos americanas, e em 1995, a partir do início do período especulativo.  

Davidson e Monticini (2010) analisam o dilema em que a teoria econômica prevê 

relações de cointegração, mas a hipótese nula de ausência de cointegração não é rejeitada. 

Como solução, os autores defendem o desenvolvimento de procedimentos de cointegração 

que sejam fáceis de serem viabilizados com a respectiva hipótese alternativa de relações de 

cointegração com quebras estruturais. Neste sentido, os autores conciliam o trabalho seminal 
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de Campbell e Shiller (1987), em que a hipótese de eficiência de mercado implica a 

cointegração entre preços e dividendos, com as bolhas racionais estocásticas caracterizadas 

por aumentos repentinos de preços seguidos de declínios acentuados, a exemplo do setor de 

tecnologia ao final da década de 1990. Por meio de dados agregados americanos, ao se aplicar 

procedimentos tradicionais ADF e PP baseados nos resíduos, estes falham em rejeitar a 

hipótese de ausência de cointegração. No entanto, ao utilizar rotinas computacionais de 

procedimentos de Gregory e Hansen (1996a), que comportam valores extremos de estatísticas 

de sub amostras, os autores falham em rejeitar a hipótese de cointegração.  

McMillan (2010a) observa que a razão dividendo-preço e razão preço-lucro, 

caracterizados como índices-chave na avaliação do modelo de valoração racional, falham em 

reverter à média ao término de uma bolha. Analisa-se que, a relação desenvolvida por 

Campbell e Shiller (1988a, 1988b) implica que, se o modelo de valoração racional não é 

rejeitado, então a razão dividendo-preço será um previsor de retornos futuros. Como em 

Davidson e Monticini (2010), McMillan (2010a) sugere o relaxamento da condição de 

transversalidade, que garante um preço único fundamental, por meio da admissão de não 

linearidades introduzidas por mudanças na taxa de desconto ou na taxa de crescimento dos 

dividendos. McMillan (2010a) afirma que esta abordagem é consistente com comportamentos 

a partir de componentes não fundamentais, como bolhas racionais. Os resultados indicam 

integração fracional da razão dividendo-preço e razão preço-lucro, dependências não lineares 

por modelo de transição suave exponencial, assim como quebras estruturais que coincidem 

com mudanças de comportamento corporativo e o momento de bolha recente.  

Caporale e Gil-Alana (2011) analisam a avaliação da hipótese de eficiência de 

mercado por meio do modelo de valoração racional, retomando a análise de Caporale e Gil-

Alana (2004) que sugerem que erros de equilíbrio podem ser fracionalmente integrados. 

Caporale e Gil-Alana (2011) analisam relações como preços e dividendos, assim como preço 

e lucro. Por meio de índices agregados, as análises univariadas favorecem a hipótese de que 

todas as séries individuais são não estacionárias com ordens de integração igual ou acima de 1 

na maior parte dos casos. Aplicando-se técnicas recentes de cointegração fracional, que 

admitem ajustes lentos ao equilíbrio, os resultados das relações bivariadas apresentam 

cointegração fracional, em que se observa comportamento de reversão à média. Observa-se 

que as relações de longo prazo são consistentes com a teoria econômica e que efeitos de 

choques são temporários. No entanto, Caporale e Gil-Alana (2011) interpretam que a falha da 

rejeição em relação à cointegração fracional indica que o processo de ajustamento é muito 

mais lento do que abordagens tradicionais de cointegração estimariam.  
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Cerqueti e Constantini (2011) aplicam testes de raiz unitária no log da razão 

dividendo-preço e retornos acionários para 18 países da OCDE no período 1992:1-2010:6. A 

premissa implica que, se as séries possuem raiz unitária, rejeita-se a hipótese de ausência de 

bolhas. Em seguida, aplicam-se testes de cointegração na relação entre a razão dividendo-

preço e retornos acionários. Os índices são analisados por meio de dados em painel por serem 

considerados mais poderosos em relação aos de séries temporais, além de contornar 

problemas de pequenas amostras. Os procedimentos admitem quebras e dependências, 

permitindo-se uma análise de crises financeiras considerando-se diferentes países. Os 

resultados indicam a rejeição da hipótese de ausência de dependência, assim como a falha na 

rejeição da hipótese de ausência de cointegração entre preços e fundamentos, sugerindo-se a 

existência de bolhas. Cerqueti e Constantini (2011) identificam quebras em torno da bolha 

tecnológica para a maior parte dos países e sugerem que instituições financeiras poderiam 

identificar e prevenir bolhas ao melhorar o acesso à informação pública.  

Cuñado et al. (2012) analisam que o modelo de valoração racional implica que 

divergências em relação ao valor fundamental devem ser temporárias. Por outro lado, bolhas 

racionais mostram-se persistentes, com desvios persistentes e sistemáticos de preços de seus 

valores fundamentais (i.e. dividendos). Deste modo, analisa-se a existência de bolhas para o 

índice Nasdaq para no período de 1994-2003, como em Cuñado et al. (2005). No entanto, 

aplicam-se avaliações de integração fracional que comportam quebras estruturais 

desconhecidas e ajustes não lineares de preços em relação aos dividendos. Se o log da razão 

dividendo-preço possuir ordem de integração maior do que 1, bolhas existem; se zero ou 

positiva menor que 1, a razão reverte à média (ausência de bolhas). Evidências revelam 

quebra estrutural significativa em 1998 para todas as especificações e frequências. Em 

seguida, os autores não observam ajustes assimétricos de preços aos dividendos por meio de 

modelos MTAR aplicados em Bohl (2003) e Bohl e Siklos (2004). Os choques mostram-se 

persistentes no log da razão dividendo-preço, mas tendem a desaparecer no longo prazo, o 

implica em consistência com o modelo de valoração racional. 

Esteve et al. (2013) retomam a proposição-chave da hipótese de eficiência de mercado, 

cuja formulação essencial é a de que o preço corrente de um ativo reflete inteiramente todas 

as informações disponíveis. A implicação é a de que, se os retornos dos preços não são 

previsíveis como implica a eficiência de mercado, os preços dos ativos são iguais ao valor dos 

dividendos futuros descontados. Em um contexto de cointegração, o modelo frequentemente 

falha em explicar o comportamento dos preços das ações no longo prazo. Consideram, 

portanto, a possibilidade de um modelo de regressão cointegrado com múltiplas quebras 
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estruturais para uma descrição empírica mais precisa. Com dados agregados americanos, 

Esteve et al. (2013) aplicam testes de instabilidade de Kejriwal e Perron (2010), assim como 

testes de cointegração de Arai e Kurozumi (2007) e Kejriwal (2008). Os resultados indicam a 

existência de cointegração linear entre o log de preços e o log de dividendos, admitindo-se, no 

entanto, mudanças na relação ao longo do tempo. Adicionalmente, procedimentos Kejriwal-

Perron sugerem um modelo de dois ou três regimes.  

 

2.4.2 Avaliações do Modelo de Expectativas Racionais: Evidências Brasileiras 

 

 Anchite e Issler (2001) analisam que, considerando-se um modelo de expectativas 

racionais, implica-se na imprevisibilidade de retornos. No entanto, considera a 

compatibilidade de previsão intertemporal com mercados eficientes, conforme Lucas (1978). 

Em um contexto de autorregressões vetoriais, avalia-se o modelo de por meio das propostas 

de Campbell e Shiller (1987, 1988a, 1988b) de retornos esperados constantes e variáveis. No 

contexto brasileiro, o estudo amplia as investigações que utilizam somente preços passados, 

incluindo-se também um conjunto de informação ampliado como dividendos e taxa de juros 

que, conforme Campbell e Shiller (1987, p. 1063), normalmente excede e resume o conjunto 

de informações relevantes disponíveis. Neste sentido, retomam o conceito de que preços e 

dividendos possuem raiz unitária, porém a combinação linear das séries não apresentam 

integração de ordem um, o que implica que as variáveis são cointegradas. Especificamente, 

testa-se a razão dividendo-preço ou modelo (dinâmico) de crescimento de Gordon.  

 Anchite e Issler (2001) adotam séries agregadas trimestrais de preços e dividendos do 

Ibovespa, compreendendo o período de 1986:1 a 1998:4. Graficamente, a série de preços 

mostra-se suave e apresenta tendência potencialmente relacionada com a presença de raiz 

unitária; e a série de dividendos não apresenta tendência aparente. Os procedimentos 

tradicionais ADF e PP são conflitantes na inferência de raiz unitária para dividendos, 

atribuindo-se o fato a um problema de observações que contêm rápido declínio no nível da 

série, o que os autores consideram comum em dados brasileiros. Analisam também que a 

política de dividendos contém incentivo para que estes sejam distribuídos somente no 

segundo trimestre, dado que é permitida uma carência de três meses, a partir do balanço 

anual, para se iniciar o pagamento de dividendos. Os autores indicam a validade da hipótese 

de expectativas racionais, considerando-se retornos esperados constantes e variáveis no 

tempo. No entanto, o modelo loglinear de Campbell e Shiller (1988a, 1988b) apresenta maior 

suporte empírico para o Ibovespa. 
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Na análise de expectativas racionais e previsibilidade, Villarinho (2005) examina 

séries de preços e dividendos de dez empresas da Bovespa com frequência trimestral no 

período 1986:4-1998:4. Analisa-se que a literatura brasileira concentra-se mais na questão de 

previsibilidade dos retornos e não na racionalidade dos agentes econômicos. Em um mercado 

eficiente de capitais, preços de ações e dividendos são cointegrados, em que acréscimos nos 

dividendos relacionam-se ao aumento dos preços. Utilizando-se a modelagem de retornos 

esperados constantes de Campbell e Shiller (1987), escolheram-se as empresas com base no 

histórico de dividendos pagos e diversificação setorial. Seguem-se procedimentos 

semelhantes a Anchite e Issler (2001) aplicados às ações individuais e não a índices agregados 

como no trabalho original. Neste sentido, o autor afirma que testes empíricos objetivam 

examinar o modelo de valoração racional por meio de autoregressões vetoriais e dummies 

sazonais para suavizar o impacto da concentração dos proventos no segundo trimestre.  

A partir de testes de restrições conjuntas nos coeficientes de uma auto regressão 

vetorial, causalidade de Granger e procedimentos de razão unitária de variâncias, Villarinho 

(2005) analisa que as evidências empíricas não são conclusivas. No entanto, não é possível 

rejeitar a hipótese de expectativas racionais com os ativos brasileiros por meio do modelo de 

Campbell e Shiller (1987) com retornos esperados constantes. Não houve a rejeição da 

respectiva hipótese para seis ativos no teste Wald de racionalidade propriamente dito: Acesita 

PN, Aracruz PN, Duratex PN, Petrobrás PN, Souza Cruz ON e Vale PN. Semelhantemente a 

Anchite e Issler (2001), o modelo sob a hipótese de retornos esperados constantes não 

apresenta tanto apoio empírico. Os testes de causalidade mostram-se inconclusivos e observa-

se frequentemente a rejeição da hipótese nula de razão unitária de variâncias. Adicionalmente, 

Villarinho (2005) observa que, mesmo ao restringir a amostra àqueles ativos com histórico de 

pagamento de proventos, alguns ativos não possuem liquidez na Bovespa.  

 Morales (2006) conduz análise por meio de dados trimestrais de preços e dividendos 

(incluindo-se bonificações e juros sobre o capital próprio) por meio do Ibovespa e índice 

ponderado por valor construído com ações negociadas na Bovespa antes de 1986 até 2005. No 

modelo com retornos esperados constantes, os preços possuem raiz unitária, mas dividendos 

exibem resultados mistos. A evidência é explicada por uma possível quebra estrutural a partir 

de 1997 pelo estabelecimento da forma de remuneração de juros sobre o capital próprio. 

Assim como Anchite e Issler (2001), também sugere a sazonalidade na distribuição de 

dividendos, uma vez que os dividendos são normalmente pagos após o balanço anual, que a 

CVM permite até março do ano seguinte de exercício. Supondo-se não estacionariedade de 

preços e dividendos, observam-se resultados conflitantes de cointegração, tendendo-se a uma 
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relação instável e não estacionária. Neste sentido, examina-se a possibilidade do modelo não 

incorporar automaticamente os fundamentos pela ausência de competição no mercado. 

 Deste modo, Morales (2006) investiga a possibilidade de ineficiência de mercado, que 

admite a potencial gestão ativa de carteiras na identificação de excessos de retornos, ou a 

hipótese de que a versão de retornos esperados constantes de Campbell e Shiller (1987) seja 

restritiva à movimentação dos preços e comportamento dos investidores. Considerando-se 

retornos esperados variáveis (séries logarítmicas) no período de 1995 a 2005, falha-se em 

rejeitar que série de preços do Ibovespa contenha raiz unitária, mas a respectiva série de 

dividendos exibe resultados mistos que favorecem a hipótese de não estacionariedade. Em 

relação ao índice ponderado por valor construído, rejeita-se a hipótese de que os dividendos 

tenham raiz unitária, enquanto a razão dividendo-preço é predominantemente estacionária por 

meio de procedimentos ADF, PP e KPSS. Na relação de cointegração, falha-se em rejeitar o 

respectivo modelo tanto para o Ibovespa ou índice ponderado por valor. Deste modo, o autor 

aufere a impossibilidade de retornos consistentemente superiores à carteira de mercado por 

meio de análise técnica, favorecendo-se a gestão passiva de carteiras.  

Rivera Rivera et al. (2012) analisam a relação de longo prazo entre preços e 

dividendos ao nível da empresa por meio da adoção de procedimentos econométricos de 

primeira geração de raiz unitária e cointegração direcionados para painéis potencialmente não 

estacionários. A adoção de informações sobre preços e fundamentos ao nível da empresa 

permite a observação de relações que não são evidentes por meio da análise tradicional de 

índices de mercado. O aumento de poder estatístico resultante permite a análise de um 

horizonte de tempo recente, assim como uma avaliação mais precisa em relação à consistência 

do modelo de expectativas racionais sob flutuações consideráveis no mercado de ações. Em 

frequência anual, os dados compreendem o período de janeiro de 1987 a dezembro de 2009, a 

partir de empresas pertencentes à carteira teórica do Ibovespa, pressupondo-se que o modelo 

de expectativas racionais é efetivamente avaliado em empresas em estágio de maturidade. 

Avaliam-se os modelos com retornos esperados constantes e variáveis no tempo. 

Em relação aos resultados ao nível da empresa em Rivera Rivera et al. (2012), no 

modelo com retornos esperados constantes, as evidências sobre raiz unitária apresentam 

sensibilidade à presença de efeitos e tendências lineares individuais como detectado em 

Goddard et al. (2008), em que se falha em rejeitar a hipótese nula de cointegração entre 

preços e fundamentos. No modelo com retornos esperados variáveis, não se rejeita a hipótese 

de que log de preços e log de dividendos possuem raiz unitária para a maior parte das 

empresas analisadas, assim como as evidências falham em rejeitar que o log da razão preço-
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dividendo é um processo estacionário. Nas avaliações de cointegração em painel, não se 

rejeita a hipótese de cointegração entre log de preços e log de dividendos, o que favorece a 

modelagem proposta em Campbell e Shiller (1988a, 1988b). Adicionalmente, estimadores 

FMOLS e DOLS para painéis cointegrados indicam sobreavaliação das ações da maior parte 

das empresas individuais, admitindo-se ambos os retornos constantes e variáveis.  

 

2.4.3 Avaliações do Modelo de Expectativas Racionais: Evidências ao Nível da Empresa  

 

 Jung e Shiller (2005) analisam o denominado Dictum de Samuelson de que o mercado 

acionário é micro eficiente e macro ineficiente. A máxima relaciona-se à potencialidade da 

eficiência de mercado representar mais adequadamente ações individuais do que o mercado 

acionário na forma agregada. O conceito é o de que uma minoria reconhece desvios e tendem 

a dissipar micro ineficiências persistentes, mas índices agregados oscilam constantemente 

acima e abaixo dos valores fundamentais. Neste sentido, a hipótese é plausível ao se 

reconhecer que existem mais informações fundamentais (i.e dividendos, lucros, fluxo de 

caixa) para as empresas individuais do que para o mercado acionário agregado. Mudanças 

agregadas apresentarem maior suavidade, uma vez que ponderam os contextos das diversas 

empresas, e as oscilações para o mercado são mais complexas para a compreensão do público 

investidor. Neste caso, os efeitos permeiam inter-relações econômicas como crescimento do 

produto e natureza das políticas monetárias, contribuindo para que o modelo de valoração 

racional não seja uma aproximação adequada para o mercado acionário agregado. 

 A adoção de técnicas de painéis potencialmente não estacionários permite que um 

período de tempo relativamente curto seja adotado. O aumento de precisão e poder dos 

procedimentos permite a análise mais adequada com dados recentes, como o período após o 

estabelecimento do Plano Real. Atualmente, o paradigma de pesquisa de painéis não 

estacionários assemelha-se com o desenvolvimento de técnicas se séries temporais das 

décadas de 1980 e 1990, mas também apresenta problemas específicos, como correlações 

entre os indivíduos do painel (seções transversais). No contexto do modelo de expectativas 

racionais, inclusão de dependência de seções transversais na modelagem em painel exerce 

potencialmente o controle de fatores comuns, como a presença de bolhas, que podem gerar 

desvios temporários da relação de longo prazo entre preços e dividendos. Diferentemente da 

maior parte dos trabalhos que analisam um índice de ações em um horizonte longo de tempo, 

a análise ao nível da empresa contorna a implicação da suavização de padrões e relações 

específicas das empresas individuais que não são mais evidentes por meio da agregação.  
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 Não amplamente citados na literatura, Marsh e Power (1999) conduzem seminalmente 

a análise da presença de cointegração entre preços das ações e dividendos ao nível da 

empresa. Argumentam o baixo poder de testes de séries temporais devido ao longo período e 

heterogeneidade amostral, com resultados pouco expressivos de Campbell e Shiller (1987) na 

falha limítrofe da rejeição de ausência de cointegração. Busca-se então analisar um conjunto 

dados anuais para 56 ações para o Reino Unido em um horizonte relativamente curto de 

tempo por meio de técnicas de cointegração em painel como alternativa ao aumento da 

dimensão T da série temporal. Os resultados indicam que as séries de preços possuem raiz 

unitária. No entanto, dividendos fornecem resultados mistos, cuja explicação centra-se na 

relutância dos gestores em aumentar os dividendos em linha com aumento na lucratividade, 

assim como Lintner (1956) e Fama e Babiak (1968) que observam a execução de metas de 

dividendos no triênio com o intuito de evitar a redução no pagamento de proventos. Marsh e 

Power (1999) identificam evidências de cointegração entre preços e dividendos. 

 Nasseh e Strauss (2004) analisa a relação entre preços e dividendos por um período de 

20 anos (1979:3-1999.2). Ao invés de adotar o índice S&P500 em um horizonte longo de 

tempo, que representam uma ampla gama de ações em séries agregadas, os autores utilizam o 

índice S&P100 por corresponder à maior parte da capitalização no mercado acionário 

americano, o que contorna problemas de viés de sobrevivência pela inclusão de empresas 

menores. Dados de índices agregados como S&P500 são ponderados por valor, em que uma 

minoria de empresas representa uma considerável parte do índice, o que não ocorre com 

dados em painel. A partir de 84 empresas, não se pode rejeitar a hipótese de raiz unitária pra o 

log de preços e log de dividendos. Rejeita-se que choques macroeconômicos tenham 

produzidos estatísticas correlacionadas, assim como não se rejeita uma relação de longo prazo 

entre preços e dividendos. Investiga-se também uma quebra estrutural hipotética em 1994 a 

partir do surgimento da nova economia ou mudanças tributárias, mas não é possível concluir 

que este tenha sido o momento específico de alterações estruturais na década de 1990. 

 Goddard et al. (2008) observam que procedimentos recentes de dependência nas 

seções transversais, como os de Pesaran (2005), controlam efeitos de bolhas ou outros 

distúrbios não fundamentais que podem resultar em desvios da relação de longo prazo entre 

preços e dividendos. Considera-se que efeitos comuns podem funcionar de forma semelhante, 

embora não idêntica, nas séries de preços e dividendos para alguns ou todas as empresas 

simultaneamente. Goddard et al. (2008) analisam que a verificação empírica não requer a 

estimação do parâmetro de cointegração (desconhecido) ou deflação dos valores nominais a 

partir de qualquer índice de preços. Em 104 empresas do Reino Unido, os testes de raiz 
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unitária apresentam resultados mistos, mas verificam-se evidências de não estacionariedade 

para a maior parte das empresas. Avaliações de cointegração de Pedroni (1999, 2004) rejeitam 

a hipótese de ausência de cointegração para todas as empresas. Na avaliação do log da razão 

preço-dividendo, rejeita-se a hipótese de não estacionariedade. Deste modo, a análise ao nível 

da empresa favorece o modelo de valoração racional. 

McMillan (2010b) examina que, enquanto análises anteriores favorecem a 

aplicabilidade do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa ao invés de índices 

agregados, as avaliações são conduzidas ao nível setorial. Os dados correspondem ao Reino 

Unido para índices de preço e razão dividendo-preço, a partir do qual se construiu a série de 

dividendos. No entanto, utilizaram-se técnicas de séries temporais individuais, e não 

metodologia de dados em painel. Por meio de análise DF e GLS-DF, a evidência não é 

altamente significativa de estacionariedade da razão dividendo-preço, mas falha-se em rejeitar 

o modelo de expectativas racionais. No teste específico de existência de bolhas, adota-se um 

modelo de regressão logístico de transição suave (LSTR) a partir de Kapetanios, Shin e Snell 

(2003). As evidências favorecem a existência de dois regimes, de forma que a relação de 

longo prazo entre preços e dividendos se mantém, apesar de eventuais desvios persistentes. 

Mesmo com dados setoriais, que é um nível intermediário na abordagem ao nível da empresa, 

o conteúdo informacional dos dividendos permanece obscurecido por meio da agregação. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Dados e informações sobre os mercados: Bovespa e S&P100 

 

Na avaliação do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa na presença de 

quebras estruturais e dependências nas seções transversais, analisam-se duas amostras sob o 

critério de que possuam dados contínuos de preços e dividendos: i) as empresas da Bovespa, 

durante o primeiro trimestre de 1994 ao último trimestre de 2012; ii) empresas do S&P100, 

durante o primeiro trimestre de 1994 ao penúltimo trimestre de 2011. No primeiro caso, 

analisam-se os dividendos pagos por ação, que correspondem à soma de dividendos mais 

juros sobre o capital próprio anunciados na Bovespa no trimestre. Os preços por ação 

correspondem aos preços de fechamento ajustados por proventos, exceto dividendos e juros 

sobre o capital próprio, ao final de cada trimestre. Avalia-se somente uma classe por empresa 

(a de maior volume no mês de junho de 2013). A base de dados utilizada é a Economatica e a 

deflação é efetuada a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

No caso das empresas no mercado norte-americano, analisaram-se mnemônicos a 

partir da base de dados COMPUSTAT da Standard & Poor’s Research Insight North 

America. O mnemônico de preços é denominado PRCCM. Este item contém os preços 

absolutos de fechamento. De forma análoga às empresas da Bovespa, as empresas do S&P100 

não negociadas em certo mês ou meses não foram incluídas na análise. O mnemônico de 

dividendos é denominado DVPSXQ. Este item representa todos os dividendos em dinheiro 

por ação para as datas ex-dividendo, ajustados por todos os splits durante o período. Nos 

casos em que os dividendos são normalmente pagos trimestralmente, mas as datas ex-

dividendo de dois pagamentos situam-se no mesmo trimestre, ambos os dividendos serão 

incluídos naquele trimestre. As fontes deste item são o FT Interactive Data e Standard & 

Poor’s Dividend Record.  

A partir da observação de Nasseh e Strauss (2004), existem vantagens em se analisar o 

índice S&P100 no contexto de avaliação de cointegração entre preços e dividendos ao nível 

da empresa. O S&P100 inclui as principais ações blue chips de um grupo setorialmente 

diverso de empresas que representam mais de 50% do total da capitalização do mercado 

acionário nos Estados Unidos. A inclusão de empresas menores induziria potencialmente ao 

viés de sobrevivência, considerando-se que o Modelo de Crescimento de Gordon é 

particularmente relevante no caso de empresas que se encontram em fase de maturidade e 

geralmente não é aplicável a startups cujo preço da ação baseia-se na expectativa de lucros 
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futuros que não serão distribuídos durante o período amostral. O período inicial de 1994 é 

uma proxy do período de ascensão da denominada nova economia. Conforme Nasseh e 

Strauss (2004) e Shiller (2000, p. 112), esse período caracteriza-se pela intensificação dos 

processos de globalização e desenvolvimento das empresas de alta tecnologia, assim como 

taxas moderadas de inflação e juros.  

A avaliação dos mercados brasileiro e norte-americano possibilita a análise da relação 

de longo prazo entre preços e dividendos ao nível da empresa na presença de quebras 

estruturais e dependências nas seções transversais a partir de diferentes contextos de liquidez 

e regulamentações. Em relação ao pagamento de dividendos, nos Estados Unidos, o conselho 

de administração é responsável pela decisão. No Brasil, a Lei nº 6.404/1976 (Lei das SAs) 

estabelece que a decisão seja da assembleia geral ordinária (ou especificado no estatuto da 

empresa). No art. 202, caso o estatuto não especifique cláusula sobre o assunto, o dividendo 

mínimo a ser decidido em assembleia geral é de 50% dos lucros após as reduções legais. Se a 

empresa possuir ações preferenciais, o dividendo mínimo a ser distribuído corresponde a 25% 

do lucro. O dividendo previsto não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da 

administração informarem à assembleia-geral ser incompatível com a situação financeira da 

empresa. Neste sentido, o conselho fiscal deverá fornecer parecer sobre essa informação e 

seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) exposição 

justificativa à informação transmitida à assembleia. Lucros não distribuídos serão registrados 

como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão 

ser pagos como dividendos assim que compatível com a situação financeira da empresa.  

Em relação às recompras de ações, são comuns no mercado norte-americano e cada 

vez mais relevantes no mercado acionário brasileiro, em que os dividendos correspondem a 

lucros tributados na pessoa jurídica. Nos Estados Unidos, as recompras podem ser utilizadas 

para manter a previsibilidade do crescimento dos dividendos. Existem também incentivos 

tributários, em que quando dividendo é pago, todos os acionistas são tributados à alíquota de 

renda comum. Como as recompras de ações são voluntárias, o imposto incidente é o imposto 

sobre ganho de capital (que é menor do que a alíquota do imposto de renda). Recompras de 

ações beneficiam tanto o acionista que vende as ações quanto o acionista que justamente não 

vende suas ações. Quando alguma das ações de uma empresa é recomprada, os acionistas que 

se mantêm na empresa obterão uma parcela maior de pagamentos de dividendos no futuro, 

dado que a recompra reduz o número de ações em circulação.  

Conforme Campbell et al. (1997, p.256) e Siegel (2008, p. 101), recompras afetam o 

padrão de tempo dos dividendos futuros esperados, mas não a validade da relação dividendo-
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preço. McMillan (2010b, p. 670) observa que, embora se argumente que o aumento das 

recompras de ações possa limitar a utilidade dos dividendos como representante do valor 

fundamental da ação, a relação dinâmica entre preços e dividendos não se modifica 

necessariamente. Dividendos caracterizam-se como um sinal de confiança da empresa em 

relação à manutenção de um nível mais elevado de lucratividade (e de dividendos), enquanto 

recompras relacionam-se a aumentos temporários nos lucros, não se caracterizando como uma 

política permanente da empresa. 

Quanto aos juros sobre o capital próprio no Brasil, a Lei nº 9.249/1995 (altera a 

legislação do imposto de renda das pessoas jurídicas) especifica que as empresas tributadas 

pelo regime de lucro real podem pagar a seus sócios parte dos lucros na forma de juros sobre 

o capital próprio (JSCP). Neste caso, calculam-se os juros sobre o capital próprio sobre as 

contas do patrimônio líquido limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo 

Prazo (TJLP). São considerados uma despesa operacional, dedutível da base de cálculo do 

Imposto de Renda (IR) e Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL). Quanto ao limite de 

dedutibilidade, o Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, estabelece em 50% do lucro 

do exercício. As empresas também podem remunerar seus acionistas imputando-se os juros 

aos próprios dividendos obrigatórios e unicamente a estes.  

 Na avaliação empírica, dois modelos de valoração racional são analisados: i) Modelo 

de Crescimento de Gordon (MCG); ii) Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon 

(MDCG). As variáveis encontram-se na forma de logaritmo natural (LN) no segundo modelo. 

No caso de haver um possível pagamento de dividendos no valor zero em algum momento, 

adota-se a abordagem de Pesaran et al. (2013) ao se adicionar a unidade à série, de forma que 

           . A diferença entre os modelos está na representação da relação do preço da 

ação com os seus fluxos de caixa futuros (dividendos), adotando-se o pressuposto de retornos 

esperados constantes (modelo restritivo) ou variáveis no tempo (modelo mais flexível).  

Logicamente, movimentos persistentes nos dividendos possuem efeitos de maior 

amplitude sobre os preços do que movimentos temporários. Por isso, a análise de 

apreçamento de ativos relaciona-se com a análise de retornos em um longo horizonte de 

tempo. Manipulando-se o modelo MCG, conforme formalizado em Campbell et al. (1997, p. 

257), tem-se uma formulação geral do modelo que caracteriza o MDCG. Ambas as formas 

são avaliadas nesta análise e, sob uma abordagem VAR proposta seminalmente em Campbell 

e Shiller (1987, 1988a, 1988b) a partir do arcabouço original de Engle e Granger (1987) para 

séries temporais, a hipótese-chave é a de que preços e dividendos possuam uma combinação 

linear estacionária ao nível da empresa (cointegrados) a partir de um contexto econométrico 
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recente de painéis potencialmente não estacionários, quebras estruturais e dependências nas 

seções transversais. 

 Os procedimentos recentes de Pesaran et al. (2013) de raiz unitária na presença de 

estrutura multifatorial do termo de erro viabilizaram a inserção de informação contida em um 

número de variáveis adicionais, pressupondo-se que exista um número de variáveis afetadas 

simultaneamente por um dado número de fatores comuns. O procedimento é relevante em 

finanças na medida em que os agentes partilham um ambiente econômico comum. Neste 

sentido, adotam-se dados macroeconômicos para representação empírica dos fatores comuns 

que potencialmente influenciam os preços e os dividendos das empresas. No mercado 

brasileiro, coletaram-se informações sobre:  

i) Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado (R$ milhões): trimestral de 

1994T1 até 2012T4. Deflator: IPCA. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Sistema de Contas Nacionais Trimestrais Referência 2000 (IBGE/SCN 

2000 Trim.); 

ii) Taxa de câmbio comercial para compra (R$/US$): trimestral de 1994T1 até 

2012T4. Deflator: IPCA. Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção Balanço 

de Pagamentos (BCB Boletim/BP); 

iii) Preço por barril (FOB) do petróleo bruto Brent (US$): trimestral de 1994T1 até 

2012T4. Fonte: Energy Information Administration (EIA); 

iv) Taxa de juros Overnight/Selic (% a.m.): trimestral de 1994T1 até 2012T4. 

Deflator: IPCA. Fonte: Banco Central do Brasil, Boletim, Seção mercado 

financeiro e de capitais (BCB Boletim/M. Financ.).  

A coleta de dados seguiu o procedimento qualitativo e quantitativo de Pesaran et al. 

(2013) em que os preços agregados dos ativos são potencialmente influenciados por fatores 

como: 1) produto interno bruto; 2) inflação; 3) cotação do petróleo, e 4) taxas de juros. 

Consideram-se influências individuais e todas as combinações possíveis, de 1 a 3 efeitos 

simultâneos. No máximo, quatro fatores comuns não observados são suficientes para explicar 

as variações de maior parte das variáveis macroeconômicas, a partir de Pesaran et al. (2013). 

No contexto norte-americano, os dados sobre os fatores comuns que as empresas do S&P100 

potencialmente partilham são: 

i) Gross Domestic Product (GDP) seasonally adjusted at annual rates (billions of 

dollars): trimestral de 1994T1 até 2011T3. Fonte: Bureau of Economic analysis, 

U.S. Department of Commerce.  
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ii) CBOE Interest Rate 10-Year Treasury Note: trimestral de 1994T1 até 2011T3. 

Fonte: Chicago Board Options Exchange, Bloomberg Market Data.  

iii) Consumer Price Index (CPI): All Urban Consumers. Trimestral de 1994T1 até 

2011T3. Fonte: Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor.  

iv) Preço por barril (FOB) do petróleo bruto Brent (US$): trimestral de 1994T1 até 

2011T3. Fonte: Energy Information Administration (EIA). 

Deste modo, ao coletar os dados sobre os efeitos comuns potenciais, a questão 

fundamental é abordar a natureza e persistência observada nos mercados. 

 

3.2 Especificação do modelo e listagem das empresas Bovespa e S&P100 

  

A análise de dados coletados diretamente das empresas individuais não é um 

procedimento usual na investigação de um dos princípios-chave de Finanças, em que os 

preços dos títulos dependem do valor presente dos dividendos futuros descontados, em que a 

taxa de desconto é equivalente à taxa requerida de retorno. No arcabouço desenvolvido por 

Campbell e Shiller (1987), pressupondo-se uma taxa de desconto constante, preços e 

dividendos devem exibir uma relação de longo prazo estável (cointegração). Admitindo-se 

uma taxa de desconto variante no tempo, conforme Campbell e Shiller (1988a, 1988b), a 

relação entre o log de preços e o log de dividendos também é caracterizada por uma relação 

linear estacionária      entre duas variáveis aleatórias não estacionárias     .  

A aplicação dos avanços econométricos em modelos de vetores autorregressivos 

permite a análise de questões sobre expectativas racionais: i) não estacionariedade das séries 

temporais; ii) informação incompleta de dados sobre os participantes do mercado. Campbell e 

Shiller (1987) salientam que a inclusão dos preços no vetor de processos estocásticos 

compreende toda a informação relevante aos participantes de mercado (mesmo que não seja 

possível observar todas as suas variáveis de informação). A abordagem VAR é um avanço 

metodológico em relação aos testes seminais de limites de variância executados por Shiller 

(1981) e LeRoy e Porter (1981) que comporta as críticas de Flavin (1983) e Kleidon (1986) 

em relação aos problemas de não estacionariedade das variáveis e viés em pequenas amostras 

que permeavam os resultados originais sobre excesso de volatilidade dos preços das ações.  

Ao se atribuir o mesmo peso a todas as empresas do S&P100, as estimativas tornam-se 

mais representativas da grande empresa individual, além da análise não sofrer influência da 

elevada capitalização de mercado das novas empresas de tecnologia que permeia o índice 

S&P500. Conforme o modelo de Gordon (1962), uma relação não estacionária entre preços e 
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dividendos ou uma instabilidade nas estimativas dos parâmetros implicam em sobre avaliação 

se inovações nos dividendos encontram-se atrás dos movimentos de preços. O requerimento 

de uma relação estacionária (cointegração) também é essencial tanto nos modelos propostos 

por Campbell e Shiller (1988a, 1988b) como os de Fama e French (2002) relacionados ao 

rendimento de dividendo (razão dividendo-preço) e prêmio de risco, respectivamente.  

Nasseh e Strauss (2004) e Goddard et al. (2008) analisam a relevância da 

normalização na especificação da regressão de cointegração. A normalização caracteriza-se 

pela escolha adequada do regressando entre o (log de) preço ou (log de) dividendos. O 

modelo avaliado representa o conceito de que o preço de uma ação é igual ao valor futuro 

esperado de seus dividendos, em que as inovações nos preços preveem movimentos em 

dividendos. Considera-se a especificação: 

                           (1) 

em que o preço corrente é função das inovações passadas dos dividendos, cujos valores 

defasados tendem a ser significativos.  

 Entretanto, Nasseh e Strauss (2004) e Goddard et al. (2008) verificam que as 

inovações das séries de dividendos contêm um componente de média móvel significativo, 

enquanto que o componente de média móvel nas inovações das séries de preços é 

insignificante. Essas observações mostram-se consistentes com as condições de eficiência de 

mercado, que requer que os ajustes de preços sejam imprevisíveis e apenas dividendos não 

antecipados no tempo t afetem o preço no tempo t. Como os dividendos contêm um 

componente de média móvel, a estimação de uma regressão de cointegração nos moldes da 

equação (1) induzirá a uma subestimação de     e também em um viés em direção à falha da 

rejeição da hipótese nula de ausência de cointegração.  

 Com o objetivo de contornar essa implicação, a regressão ocorre a partir de dividendos 

em preço: 

                  ,         (2) 

Ng e Perron (1997) analisam e demonstram formalmente que a escolha da 

normalização é relevante quando uma das variáveis      contém um componente 

estacionário. Na especificação (2), como o preço incorpora todas as inovações correntes nos 

dividendos e é prospectivo, defasagens passadas devem ser insignificantes. As empresas que 

compõem as amostras da Bovespa e S&P100 segundo os critérios de dados contínuos sobre 

preços e dividendos ao longo do período em análise constam nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 1 – Empresas BOVESPA da amostra: Nome, Classe, Código e Setor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Código Setor NAICS|Nivel 1 Nome Código Setor NAICS|Nivel 1

Alfa Consorc PNF BRGE12 Administração Inepar PN INEP4 Indústria manufatureira

Alfa Financ PN CRIV4 Finanças e Seguros Itausa PN ITSA4 Administração

Alfa Holding PNA RPAD5 Administração Itautec ON ITEC3 Indústria manufatureira

Alfa Invest PN BRIV4 Finanças e Seguros ItauUnibanco PN ITUB4 Finanças e Seguros

Alpargatas PN ALPA4 Indústria manufatureira J B Duarte PN JBDU4 Indústria manufatureira

Amazonia ON BAZA3 Finanças e Seguros Jereissati PN MLFT4 Administração

Ambev PN AMBV4 Indústria manufatureira Klabin S/A PN KLBN4 Indústria manufatureira

Ampla Energ ON CBEE3 Eletricidade, gas e agua Light S/A ON LIGT3 Eletricidade, gas e agua

Bardella PN BDLL4 Indústria manufatureira Lojas Americ PN LAME4 Comércio varejista

Bombril PN BOBR4 Indústria manufatureira Mangels Indl PN MGEL4 Indústria manufatureira

Bradesco PN BBDC4 Finanças e Seguros Marcopolo PN POMO4 Indústria manufatureira

Brasil ON BBAS3 Finanças e Seguros Merc Brasil PN BMEB4 Finanças e Seguros

Braskem PNA BRKM5 Indústria manufatureira Metisa PN MTSA4 Indústria manufatureira

Brasmotor PN BMTO4 Indústria manufatureira Mont Aranha ON MOAR3 Administração

Celesc PN CLSC4 Eletricidade, gas e agua Nord Brasil PN BNBR4 Finanças e Seguros

Cemig PN CMIG4 Eletricidade, gas e agua Oi PN OIBR4 Informação

Coteminas PN CTNM4 Indústria manufatureira Petrobras PN PETR4 Petróleo e Gas

Dimed ON PNVL3 Comércio varejista Pettenati PN PTNT4 Indústria manufatureira

Elekeiroz PN ELEK4 Indústria manufatureira Pro Metalurg PNB PMET6 Indústria manufatureira

Eletrobras PNB ELET6 Eletricidade, gas e agua Randon Part PN RAPT4 Indústria manufatureira

Estrela PN ESTR4 Indústria manufatureira Recrusul PN RCSL4 Indústria manufatureira

Eternit ON ETER3 Indústria manufatureira Sid Nacional ON CSNA3 Indústria manufatureira

Evora PN PTPA4 Indústria manufatureira Souza Cruz ON CRUZ3 Indústria manufatureira

Ferbasa PN FESA4 Indústria manufatureira Sultepa PN SULT4 Construção

Forja Taurus PN FJTA4 Indústria manufatureira Suzano Papel PNA SUZB5 Indústria manufatureira

Fras-Le PN FRAS4 Indústria manufatureira Teka PN TEKA4 Indústria manufatureira

Gerdau PN GGBR4 Indústria manufatureira Telef Brasil PN VIVT4 Informação

Gerdau Met PN GOAU4 Indústria manufatureira Unipar PNB UNIP6 Indústria manufatureira

Grazziotin PN CGRA4 Comércio varejista Usiminas PNA USIM5 Indústria manufatureira

Guararapes ON GUAR3 Indústria manufatureira Vale PNA VALE5 Mineração

Wlm Ind Com PN SGAS4 Comércio varejista

Nota: NAICS (North American Industry Classification System) é o padrão utilizado por agências federais de

estatística norte-americanas para classificação de negócios de acordo com a atividade econômica, substituindo-

se, frequentemente, o sistema Standard Industrial Classification (SIC).
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Tabela 2 – Empresas S&P100 da amostra: Nome, Código, Setor 

 

 

3.3 Hipóteses de pesquisa 

 

 Na avaliação do Modelo (Dinâmico) de Crescimento de Gordon ao nível da empresa a 

partir da Bovespa e S&P100, aplicam-se as seguintes hipóteses: 

  : A estrutura do painel apresenta dependências nas seções transversais (presença de 

choques comuns nas séries financeiras). As dependências evidenciam que parte dos 

movimentos correspondentes aos títulos não são idiossincráticos, mas compõem o risco 

sistemático. Na presença de dependências dos resíduos das regressões, o poder dos testes de 

raiz unitária e cointegração é reduzido quando estes não incorporam a respectiva característica 

da realidade das séries financeiras, o que justifica a importância de identificá-las.  

  : A série (logarítmica) de preços possui raiz unitária      nos erros idiossincráticos. A 

presença de raiz unitária evidencia a aleatoriedade das séries em análise, caracterizado como 

requisito para posterior análise de cointegração. Teoricamente, os preços flutuam 

Nome Código Setor GICS Nome Código Setor GICS

3M CO MMM Indústria HONEYWELL INTERNATIONAL INC HON Indústria 

ABBOTT LABORATORIES ABT Saúde INTEL CORP INTC Tecnologia

ALLSTATE CORP ALL Financeiro INTL BUSINESS MACHINES CORP IBM Tecnologia

ALTRIA GROUP INC MO Consumo Básico JOHNSON & JOHNSON JNJ Saúde

AMERICAN ELECTRIC POWER CO AEP Utilitários JPMORGAN CHASE & CO JPM Financeiro

AMERICAN EXPRESS CO AXP Financeiro LILLY (ELI) & CO LLY Saúde

ANADARKO PETROLEUM CORP APC Energia LOCKHEED MARTIN CORP LMT Indústria 

APACHE CORP APA Energia LOWE'S COMPANIES INC LOW Discricionário

APPLE INC AAPL Tecnologia MCDONALD'S CORP MCD Discricionário

AT&T INC T Tecnologia MERCK & CO MRK Saúde

BANK OF AMERICA CORP BAC Financeiro MICROSOFT CORP MSFT Tecnologia

BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK Financeiro MORGAN STANLEY MS Financeiro

BAXTER INTERNATIONAL INC BAX Saúde NEWS CORP NWSA Discricionário

BOEING CO BA Indústria NORFOLK SOUTHERN CORP NSC Indústria 

BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY Saúde OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY Energia

CATERPILLAR INC CAT Indústria PEPSICO INC PEP Consumo Básico

CHEVRON CORP CVX Energia PFIZER INC PFE Saúde

CITIGROUP INC C Financeiro PROCTER & GAMBLE CO PG Consumo Básico

COCA-COLA CO KO Consumo Básico QUALCOMM INC QCOM Tecnologia

COLGATE-PALMOLIVE CO CL Consumo Básico RAYTHEON CO RTN Indústria 

CONOCOPHILLIPS COP Energia SCHLUMBERGER LTD SLB Energia

COSTCO WHOLESALE CORP COST Consumo Básico SIMON PROPERTY GROUP INC SPG Financeiro

CVS CAREMARK CORP CVS Consumo Básico SOUTHERN CO SO Utilitários

DEVON ENERGY CORP DVN Energia STARBUCKS CORP SBUX Discricionário

DOW CHEMICAL DOW Materiais TARGET CORP TGT Discricionário

DU PONT (E I) DE NEMOURS DD Materiais TEXAS INSTRUMENTS INC TXN Tecnologia

EMERSON ELECTRIC CO EMR Indústria TIME WARNER INC TWX Discricionário

EXELON CORP EXC Utilitários U S BANCORP USB Financeiro

EXXON MOBIL CORP XOM Energia UNION PACIFIC CORP UNP Indústria 

FORD MOTOR CO F Discricionário UNITEDHEALTH GROUP INC UNH Saúde

FREEPORT-MCMORAN COP&GOLD FCX Materiais UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX Indústria

GENERAL DYNAMICS CORP GD Indústria VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ Telecomunicação

GENERAL ELECTRIC CO GE Indústria WAL-MART STORES INC WMT Consumo Básico

GENERAL MOTORS CO GM Discricionário WALGREEN CO WAG Consumo Básico

HALLIBURTON CO HAL Energia DISNEY (WALT) CO DIS Discricionário

HEWLETT-PACKARD CO HPQ Tecnologia WELLS FARGO & CO WFC Financeiro

HOME DEPOT INC HD Discricionário WILLIAMS COS INC WMB Energia

Nota: GICS (Global Industry Classification Standard), taxonomia desenvolvida por MSCI Inc. e Standard & Poor's (S&P) composta por 10

setores: Energia (Energy); Materiais (Materiais); Indústria (Industrials); Consumo Discricionário (Consumer Discretionary); Consumo

Básico (Consumer Staples); Saúde (Healthcare); Financeiro (Financials); Tecnologia (Information Technology); Telecomunicação

(Telecommunication Services); Utilitários (Utilities).
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aleatoriamente, como formalizado em Samuelson (1965, 1973), e o conceito de raiz unitária 

relaciona-se com o processo de passeio aleatório e eficiência de mercado, no qual não há 

oportunidades consistentes para especulações lucrativas no mercado acionário.  

  : A série (logarítmica) dividendos possui raiz unitária      nos erros idiossincráticos. 

Como o preço da ação corresponde às expectativas dos dividendos futuros descontados, como 

em Samuelson (1973) e Campbell e Shiller (1987, 1988a, 1988b), as séries de dividendos são 

geradas por um processo estocástico. Como no caso de preços, a avaliação adequada das 

séries deve considerar correlações e fatores comuns nos resíduos das regressões. 

  : Existem quebras estruturais em datas-chave da economia e/ou das respectivas empresas, 

decorrente de fatores como crescimento econômico nacional, políticas monetárias 

expansionistas ou contracionistas. A partir desses fenômenos, a relação de equilíbrio entre 

preços e dividendos se mantém na ausência de bolhas racionais, mas incorre em potenciais 

mudanças ao longo do tempo. Ao não se considerar esse fenômeno na avaliação o modelo de 

expectativas racionais, devido à queda do poder estatístico, os resultados tendem a rejeitar a 

hipótese de cointegração mesmo quando esta é verdadeira na presença de quebras.  

  : (Logaritmo de) preços e (logaritmo de) dividendos possuem uma relação de equilíbrio de 

longo prazo (cointegram), admitindo-se quebras estruturais e dependência nas seções 

transversais que compõem o risco sistemático. Nos procedimentos adotados, a hipótese nula 

predominante é a de ausência de cointegração entre preços e fundamentos, a qual espera-se 

rejeitar a partir dos dois grupos de amostras para as empresas da Bovespa e do S&P100. 

 

3.4 Inovações em Estruturas de Painel para Análise de Micro Eficiência 

 

 A máxima de Samuelson apresentada em Jung e Shiller (2005) de micro eficiência nos 

mercados de capitais sugere que a hipótese de eficiência de mercado possua maior potencial 

de ser válida para ações individuais do que para índices agregados como é tradicionalmente 

efetuado na análise do modelo de valoração racional. O conceito implícito é o de que existe 

uma minoria de investidores que identifica inconsistências e potencialmente auferem lucros 

na medida em que ineficiências desaparecem, o que caracteriza hipoteticamente a 

previsibilidade de excesso de retornos futuros. O pressuposto de micro eficiência é admissível 

ao se considerar heterogeneidade das empresas, cujos contextos específicos são suavizados 

por meio da construção tradicional de índices de preços e dividendos, e que informações sobre 

empresas são mais claramente interpretáveis do que índices agregados. 
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Neste sentido, a contribuição efetiva consiste em analisar o modelo de expectativas 

racionais ao nível da empresa na presença de quebras estruturais e dependências nas seções 

transversais. A aplicação das análises sobre propriedades de raiz unitária e cointegração com 

quebras estruturais permeiam procedimentos econométricos recentes que são viabilizados 

sobretudo por meio de rotinas computacionais em GAUSS. Como extensão metodológica dos 

trabalhos seminais de Campbell e Shiller (1987, 1988a, 1988b) e Diba e Grossman (1988), ao 

se considerar a cointegração entre preços e dividendos como favorável à ausência de bolhas, a 

estratégia empírica baseia-se na obtenção de evidências contra a existência de bolhas 

racionais ao nível da empresa, sem negligenciar efeitos de variáveis não observáveis nos 

fundamentos e quebras estruturais na relação entre preços e dividendos. 

Considerando-se Shiller (2000, p. 171), a hipótese de eficiência de mercado implica 

que os preços das ações são representados por passeios aleatórios conforme o raciocínio de 

que, se mudanças nos preços somente ocorrem em resposta às novas informações, essas 

alterações de preços são imprevisíveis pelo próprio fato de que novas informações são 

inerentemente imprevisíveis. A discussão do modelo de valoração racional na literatura 

permeia abordagens como o favorecimento de uma relação não linear, assim como 

cointegração fracional que ocorre por meio de elevada persistência de desvios em relação aos 

fundamentos. No entanto, a discussão recente, tanto em termos teóricos como econométricos, 

relaciona-se com a não rejeição de que a relação de cointegração ente preços e dividendos 

possua mudanças estruturais. Deste modo, torna-se relevante análise implícita de 

imprevisibilidade de retornos ao nível da empresa na presença de quebras estruturais e 

dependências nas seções transversais.  

Em relação ao aspecto econométrico, a literatura recente é marcada por avanços na 

teoria de painéis potencialmente não estacionários. As vantagens de dados em painéis 

compreendem o maior poder estatístico por meio do agrupamento de informações das 

empresas em relação aos procedimentos de séries temporais, assim como a possibilidade em 

se trabalhar com uma dimensão T menor, contornando-se implicações de pequenas amostras 

características de análises univariadas, como analisam Nasseh e Strauss (2004, p. 192). Os 

desenvolvimentos metodológicos mais recentes na literatura em painel correspondem às 

avaliações de raiz unitária com dependência nas seções transversais e procedimentos de 

cointegração que comportem simultaneamente quebras estruturais e dependências nos termos 

de erro individuais. Em relação aos primeiros, ressaltam-se as avaliações de Pesaran et al. 

(2013) como estado-da-arte entre os novos procedimentos computacionais disponíveis.  
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Pesaran et al. (2013) consideram uma estrutura de erro multifatorial.  Como extensão à 

estrutura unifatorial de Pesaran (2007), evita-se que a potencial não estacionariedade do 

aparente ganho de poder sejam proveniente de distorções. Admitem-se informações de fatores 

não observados partilhadas por variáveis observadas como produto interno bruto, taxa de 

juros, inflação e preços energéticos, cuja questão-chave é identificar a natureza da 

dependência e persistência observadas em um mercado. Em relação à teoria financeira, os 

termos idiossincráticos de interesse são distintos dos termos de componentes comuns, 

admitindo-se que os termos de erro idiossincráticos sejam não correlacionados ou fracamente 

correlacionados. Deste modo, modificação permite que oscilações conjuntas relacionadas ao 

risco sistemático não induza ao erro Tipo 1 ou 2. Uma das inovações deste trabalho é conduzir 

a respectiva análise ao nível da empresa para um mercado acionário específico. 

Na distinção entre movimentos conjuntos e choques idiossincráticos das empresas com 

o objetivo de reduzir a correlação entre os termos de erro para a obtenção de estatísticas 

válidas, aplicam-se duas rotinas para esse procedimento: i) método CIPS-M derivado do 

procedimento CIPS unifatorial de Pesaran (2007); ii) Sargan-Bhargava (CSB) aumentado nas 

seções transversais. A principal diferença entre essas técnicas reside no poder estatístico sob 

diferentes combinações entre as dimensões N e T do painel. Embora o poder de ambas 

aumente com as respectivas dimensões, simulações conduzidas por Pesaran et al. (2013) 

indicam que o teste CSB possui desempenho mais adequado para menor T. O procedimento 

básico é analisar a sensibilidade dos resultados em relação ao número de fatores e diferentes 

combinações de variáveis. Por exemplo, quando três fatores comuns não observados são 

considerados, selecionam-se 2 regressores adicionais que partilham fatores comuns 

juntamente com a própria variável em consideração (i.e. preços e dividendos). 

Em relação às avaliações de cointegração, adotam-se primeiramente os testes de 

primeira geração de Pedroni (1999, 2004) e Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001) assim 

denominados por seguirem a hipótese de independência nas seções transversais. Os testes de 

Pedroni (1999, 2004) são adotados em análises recentes do modelo de expectativas racionais 

ao nível da empresa em Goddard et al. (2008) e Rivera Rivera et al. (2012). Em relação às 

suas propriedades, os testes baseados nos resíduos de Pedroni (1999, 2004) examinam a 

existência de raiz unitária nos resíduos de uma regressão espúria, em que a existência de uma 

raiz unitária nos resíduos favorece a hipótese de ausência de cointegração entre (log de) 

preços e (log de) dividendos, enquanto Larsson et al. (2001) baseiam-se no estimador de 

máxima verossimilhança de Johansen (1988), o que não requer testes de raiz unitária nos 
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resíduos. Deste modo, analisam-se resultados fornecidos por procedimentos consolidados no 

contexto das metodologias de painéis potencialmente não estacionários.  

Reconhece-se que a aplicação de metodologias de séries temporais consolidadas são 

importantes na investigação entre preços e dividendos na presença de quebras estruturais. 

Como os procedimentos de cointegração com quebras para dados em painel possuem 

estatísticas com diferentes propriedades de tamanho e poder, ao se analisar as séries temporais 

de preços e dividendos para as empresas individualmente, permite-se que seja possível 

analisar a tendência de rejeitar ou não a hipótese de cointegração na presença de quebras 

estruturais. Neste sentido, aplica-se a rotina recentemente desenvolvida por Perez Perez 

(2013) que operacionaliza o procedimento clássico de Gregory e Hansen (1996a, 1996b) no 

exame de cointegração com a identificação de quebras estruturais desconhecidas para cada 

empresa da Bovespa e S&P100. Assim como é importante introduzir na análise do modelo de 

expectativas racionais dependências nas seções transversais com estruturas de erro 

multifatoriais, também é relevante examinar quebras desconhecidas. A exemplo do trabalho 

seminal ao nível da empresa de Nasseh e Strauss (2004, p. 202), a quebra estrutural é sugerida 

apenas arbitrariamente e não por meio de metodologia específica.  

Como a principal contribuição caracteriza-se pela avaliação dos modelos de 

expectativas racionais com taxas de retornos esperadas constantes e variáveis no tempo ao 

nível da empresa na presença de quebras estruturais e dependência nas seções transversais, 

aplicam-se não somente os procedimentos em séries temporais de Gregory e Hansen (1996a, 

1996b) e Perez Perez (2013), mas também metodologias de painéis potencialmente não 

estacionários. Primeiramente, utilizam-se os procedimentos de Westerlund (2006) e 

Westerlund e Edgerton (2008). Em relação ao primeiro, caracteriza-se como um teste 

Multiplicador de Lagrange (LM) no qual se avalia a hipótese nula de cointegração em que se 

permitem múltiplas quebras estruturais. A metodologia é geral o suficiente para admitir 

regressores endógenos, correlação serial e um número de quebras desconhecidas para 

diferentes empresas. Esse procedimento obtém a localização das quebras pela minimização 

global da soma dos resíduos ao quadrado sugerida por Bai e Perron (1998, 2003).  

Em relação ao segundo, Westerlund e Edgerton (2008) permitem uma quebra 

estrutural para cada empresa e dependências. Estimam-se as quebras individualmente por 

meio da minimização da soma dos resíduos. As propriedades da metodologia comportam 

erros heterocedásticos e serialmente correlacionados, interceptos e tendências temporais 

específicos às empresas, dependência nas seções transversais e quebras desconhecidas no 

intercepto e coeficiente angular da regressão cointegrada, potencialmente localizadas em 
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diferentes períodos para diferentes empresas. Entretanto, o modelo não permite quebra no 

coeficiente de tendência. Como no procedimento anterior, a metodologia LM de Westerlund e 

Edgerton (2008) possui distribuição que, no limite, é invariante em relação ao número e 

localizações das quebras, o que não requer a computação de diferentes valores críticos para 

todos os possíveis padrões de quebras. Permitem-se a inclusão de até cinco fatores comuns.  

Recentemente, Gutierrez (2010) propõe novos procedimentos de cointegração em 

painel que permitem quebras estruturais. O autor demonstra que a metodologia possuem 

propriedades adequadas de tamanho e poder para dimensões N e T grandes ou pequenas. A 

ideia básica é estender a metodologia de Gregory e Hansen (1996a, 1996b) para dados em 

painel. Calculam-se estatísticas de testes de raiz unitária tradicionais ADF e   
  e   

  de 

Phillips e Ouliaris (1990) nos resíduos. A data de quebra é determinada endogenamente por 

meio da estimativa de equações de cointegração para todas as datas possíveis de quebras, em 

que o período escolhido é aquele no qual a estatística de teste atinge seu mínimo. Valores 

críticos são tabulados por Gregory e Hansen (1996a, 1996b) a partir do procedimento de 

Mackinnon (1994). A partir de Gutierrez (2010), avalia-se a hipótese nula de ausência de 

cointegração para todos os indivíduos em relação à hipótese alternativa de que existe um vetor 

invariante no tempo para ao menos algumas empresas no painel. As estatísticas desenvolvidas 

para o painel são obtidas pela metodologia de Maddala e Wu (1999) que consiste na 

combinação dos p-valores das estatísticas de teste. 

Entretanto, a metodologia original de Gutierrez (2010) não segue a hipótese flexível 

de dependência entre as séries de preços e dividendos para as empresas. A solução sugerida 

em Gutierrez (2010) caracteriza-se pela obtenção da distribuição bootstrap das estatísticas de 

teste, permitindo-se que sejam admitidas formas gerais de dependência entre os membros do 

painel. Neste sentido, esse estudo estende a programação de Gutierrez (2010) para que os 

dados das empresas Bovespa e do S&P100 possuam uma quebra estrutural por empresa (ao 

invés de uma quebra para todo o painel), assim como a inclusão da metodologia de 

reamostragem sugerida, permitindo-se o cálculo de distribuições das estatísticas de teste que 

sejam robustas à dependência nas seções transversais. Deste modo, desenvolve-se uma 

ferramenta flexível e potencialmente efetiva para a avaliação do modelo de expectativas 

racionais ao nível da empresa na presença de quebras estruturais e covariância não zero entre 

os termos de erro para todas as empresas com dados contínuos da Bovespa e S&P100. Todos 

os procedimentos apresentados são aplicados para: Modelo de Crescimento de Gordon 

(MCG) e Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon (MDCG), que admite retornos 

esperados constantes e variáveis no tempo, respectivamente.  
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3.4.1 Diagnóstico Geral de Dependência nas Seções Transversais de Pesaran (2004) 

 

Com o objetivo de verificar a existência e o grau de dependência nas seções 

transversais, Pesaran (2004) propõe um teste da hipótese nula de dependência zero entre os 

membros do painel. A característica desse teste é sua aplicabilidade a uma diversidade de 

modelos em painel, como estruturas dinâmicas heterogêneas estacionárias ou com raízes 

unitárias com quebras estruturais, assim como dados com T pequeno e N grande. Essa 

avaliação é baseada na média de todas as correlações dos resíduos de mínimos quadrados 

ordinários (MQO) das regressões individuais do modelo de painel: 

                ,         e              (1) 

em que     é um vetor de regressores    ,   é um vetor     de parâmetros para ser 

estimado, e    representa o intercepto (que, como o coeficiente angular, pode variar entre os 

membros do painel). A hipótese nula e alternativa:  

              (       )    para           (2) 

             para alguns             (3) 

em que     é a correlação produto-momento dos distúrbios dado por: 

        
∑       
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O teste de Pesaran (2004) denomina-se teste CD (Cross-Section Dependence) e o 

respectivo modelo é dado por: 
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em que  ̂   é a estimativa amostral da correlação pareada dos resíduos de MQO: 
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Pesaran (2004) verifica que os procedimentos são robustos a quebras únicas ou múltiplas nos 

coeficientes e/ou variâncias de erro, assim como em amostras pequenas. 

 

3.4.2 Raiz Unitária na Presença de Dependência (CIPS) de Pesaran (2007) 

 

Como a análise de cointegração pressupõe a análise de raiz unitária, mesmo os 

recentes testes convencionais em painel como o de Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e 

Shin (2003) pressupõem que as séries temporais no painel sejam distribuídas de forma 

independente. Desta forma, Pesaran (2007) propõe uma alternativa em que as regressões de 
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Dickey-Fuller aumentado (ADF) sejam aumentadas ainda com as médias dos níveis defasados 

e primeiras diferenças das séries individuais, partindo-se do modelo: 

                         ,         e            (1) 

em que o termo de erro,    , possui uma estrutura de fator único: 

                       (2) 

em que    é o efeito comum não observado, e     é o erro individual (idiossincrático). A partir 

de (1) e (2), tem-se: 

                                  (3) 

em que            ,            e                . Formulam-se então a 

hipótese de raiz unitária,     , e a respectiva hipótese alternativa heterogênea 

(estacionariedade para pelo menos um i): 

        para todo            (4) 

       ,          ,     ,                     (5) 

Com o intuito de eliminar o efeito da dependência nas seções transversais, Pesaran 

(2007) propõe o teste CIPS (Cross-Sectionally Augmented IPS): 

             ∑            
           (6) 

que é a média das estatísticas CADF (Cross-Sectionally Augmented ADF): 

                    ̅        ̅            (7) 

como o termo determinístico contém somente intercepto, o modelo também pode ser 

estendido para a inclusão de tendência linear: 

                        ̅        ̅            (8) 

 

3.4.3 Raiz Unitária Multifatorial na Presença de Dependência: CIPS-M e Sargan-

Bhargava Aumentado (CSB) de Pesaran et al. (2013) 

 

Pesaran et al. (2013) estendem o procedimento CIPS de Pesaran (2007) ao contexto de 

uma estrutura de erro multifatorial, denominado CIPS-M. É uma extensão metodológica 

amplamente aplicável em finanças, em que os agentes econômicos partilham de ambientes 

comuns (choques tecnológicos, mudanças nas preferências dos agentes, políticas 

macroeconômicas). Ao lidar com uma estrutura multifatorial, utiliza-se a informação contida 

em um número de   variáveis adicionais,    , que partilham os fatores comuns da série de 

interesse    . Assim, a regressão ADF para     é aumentada com as médias das seções 
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transversais de     e    , em que o arcabouço caracteriza-se como início do processo no 

desenvolvimento de metodologia de raízes unitárias e cointegração múltipla em painel.  

No procedimento CIPS-M, a regressão ADF em     é aumentada pelas médias nas 

seções transversais da variável dependente, assim como os regressores adicionais. Considera-

se que     seja a observação da i-ésima seção transversal no tempo  , supondo-se que este seja 

gerado como: 

       (          
     )     

        ,                      (1) 

em que     ,    é um vetor     que consiste em intercepto e tendência linear, de forma 

que          . Sem perda de generalidade, supõe-se que      e           . 

Considera-se então a seguinte estrutura de erro multifatorial: 

       
                   (2) 

em que    é um vetor      de efeitos comuns não observados,     é o vetor associado de 

fatores de carga, e      é o componente idiossincrático. A especificação proposta generaliza a 

especificação de Pesaran (2007) de um único fator comum. A combinação de (1) e (2) resulta 

no seguinte modelo: 

       (          
     )     

        
              (3) 

A hipótese de que todas as séries observadas,    , possuem raiz unitária e não são 

cointegradas entre as seções transversais é representada por: 

        para todo  ,          (4) 

contra a hipótese alternativa  

        para           ,      para                    (5) 

em que    ⁄    e       na medida em que    .  

 A abordagem do aumento nas seções transversais também pode ser desenvolvida para 

outras avaliações de raiz unitária, tal como o procedimento originalmente proposto por Sargan 

e Bhargava (1983) e modificado por Stock (1999) para comportar correlação serial. A lógica é 

estendida por Pesaran et al. (2013) por meio da introdução de um novo procedimento de raiz 

unitária a partir de uma média simples da estatística aumentada de Sargan-Bhargava nas 

seções transversais, denominado CSB.  Analisa-se a informação sobre   fatores comuns não 

observados partilhados por   variáveis adicionais que, juntas, partilham hipoteticamente de 

fatores comuns na série de interesse     (neste caso, preços e dividendos). No procedimento 

CSB, sabendo-se que o processo de geração de dados para     sob a hipótese nula é dado por: 

        
        

                 (6) 
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Para cada uma das empresas  , tem-se estatística aumentada de Sargan-Bhargava nas seções 

transversais: 

             ∑  ̂  
   ̂ 

  
            (7) 

em que  ̂   ∑   ̂ 
 
   , assim como  ̂ 

  ∑  ̂  
  

     ̂ 
       (8) 

O teste CSB é baseado na média das estatísticas das seções transversais: 

         ∑           
            (9) 

Em relação às propriedades das avaliações CIPS-M e CSB, simulações indicam que o teste 

CSB possui desempenho mais satisfatório do que o CIPS para menores tamanhos amostrais. 

 

3.4.4 Testes de Cointegração de Primeira Geração de Pedroni (1999, 2004) 

 

Analisando-se então os procedimentos recentes de cointegração direcionados a 

estruturas em painel, Pedroni (1999, 2004) propõe uma metodologia seminal, que aumenta 

significativamente a análise de cointegração aplicada a membros individuais, caracterizando-

se um teste de cointegração para painel de primeira geração, em que propriedades comuns de 

séries financeiras, como quebras estruturais e dependência nas seções transversais, ainda não 

são levados em consideração.  

O contexto de desenvolvimento desses testes de cointegração para dados em painel 

possui duas características importantes: i) o horizonte de tempo, ao invés da frequência, é o 

que importa para o poder dos testes; no entanto a expansão da dimensão T pode incluir 

quebras estruturais que são indesejáveis para uma análise de adequada; ii) a necessidade de 

procedimentos que comportem a utilização de dados ao nível setorial, ou mesmo ao nível da 

empresa (como a relação entre preços e dividendos) em que, na medida em que a 

disponibilidade de dados aumenta e, em particular, a dimensão N referente às seções 

transversais, procedimentos-padrão como de Johansen (1988, 1991, 1995) tornam-se 

inadequados ou mesmo inviáveis, havendo a necessidade de métodos específicos para a 

análise de dados em painéis.  

O modelo de Pedroni (1999, 2004) permite interceptos heterogêneos e coeficientes de 

tendência entre as seções transversais. Considera-se a seguinte regressão: 

                                                  (1) 

para                        . Escrito de forma compacta: 

            ∑          
 
               (2) 
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em que se pressupõe que   e   sejam integrados de ordem um, I(1). Os parâmetros    e    são 

efeitos individuais e de tendência (que podem possuir valor zero no modelo, caso desejado). 

Sob a hipótese nula de ausência de cointegração, os resíduos serão não estacionários, I(1). 

Assim, obtêm-se os resíduos da regressão anterior, rodando-se a regressão auxiliar para cada 

seção transversal: 

                          (3) 

A hipótese nula de ausência de cointegração: 

                   (4) 

No caso das hipóteses alternativas, possibilita-se que    não seja homogêneo nas 

seções transversais. As hipóteses alternativas homogênea e heterogênea são, respectivamente: 

            para todo   (denominada within-dimension ou panel tests)  (5) 

         para todo   (denominada between-dimension ou group tests)   (6) 

 

3.4.5 Testes de Cointegração de Primeira Geração de Larsson et al. (2001) 

 

 Com o objetivo de relaxar o pressuposto restritivo de Pedroni (1999, 2004) em relação 

ao pressuposto de um único vetor de cointegração, Larsson et al. (2001) propõe uma 

metodologia que evita o teste de raiz unitária nos resíduos e comporta mais do que um único 

vetor de cointegração em modelos com múltiplos regressores. Este procedimento não se 

encontra prontamente disponível em pacotes econométricos, mas baseia-se na inferência 

tradicional de máxima verossimilhança para modelos autoregressivos de Johansen (1988, 

1991, 1995) a partir do arcabouço teórico original de Engle e Granger (1987). O modelo parte 

do pressuposto de que o processo gerador de dados para cada uma das seções transversais 

pode ser representado por um modelo de correção de erro (ECM): 

              ∑               
    
   ,              (1) 

O modelo acima é estimado separadamente para cada seção transversal por meio de 

métodos de máxima verossimilhança no cálculo da estatística do traço para cada unidade 

    . A estatística do traço para o painel,     , é obtida como a média das estatísticas do 

traço das seções transversais. As respectivas hipóteses nula e alternativa: 

                 para todo               (2) 

              para todo               (3) 

em que   é o número de variáveis que se utiliza para testar por possível cointegração. A 

estatística padronizada do teste do traço de cointegração em painel é dada por:  
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√        [  ] 

√       
           (4) 

em que      é a média da estatística do traço para cada unidade de seção transversal e  [  ] 

e    [  ] são, respectivamente, a média e variância da estatística do traço assintótica a partir 

de Larsson et al. (2001). 

 

3.4.6  Cointegração com Múltiplas Quebras Estruturais de Westerlund (2006) 

 

Westerlund (2006) propõe uma extensão do teste multiplicador de Lagrange (LM) de 

McCoskey e Kao (1998) de cointegração para painel para comportar a possibilidade de 

múltiplas quebras estruturais ambos no nível e tendência de uma regressão cointegrada. A 

avaliação é geral o suficiente para permitir regressores endógenos, correlação serial e um 

número desconhecido de quebras que podem estar localizadas em diferentes datas para 

diferentes empresas.  

Considera-se o seguinte modelo de longo prazo entre     e    
 , representando as 

variáveis dividendos e preços, respectivamente: 

       
          

               (1) 

                      (2) 

                          (3) 

em que               é um vetor de   dimensões e     é um vetor de componentes 

determinísticos. Os vetores de parâmetros correspondentes são representados por    e    , 

respectivamente. O índice            é utilizado para representar as quebras estruturais. 

Podem existir, no máximo,    quebras estruturais, ou      regimes, que podem estar 

localizados nas datas           
, em que       e         . Considerando-se as empresas 

da Bovespa e S&P100, serão admitidas, no máximo, 5 quebras estruturais. 

As localizações das quebras estruturais são especificadas como uma fração específica 

          de  , tal que     [    ] e           para         . A partir da técnica de 

Bai e Perron (2003), determinam-se as localizações das quebras estruturais que minimizam 

globalmente a soma dos resíduos ao quadrado: 

 ̂          
∑ ∑ (       

  ̂      
  ̂ )

    

         
    
         (4) 

em que  ̂  ( ̂      ̂   )
 
 é um vetor de estimativas de quebras estruturais,  ̂   e  ̂  são 

estimativas dos parâmetros de cointegração baseados em                
  e   é um 
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parâmetro trimming, de forma que            , que estabelece um comprimento mínimo 

para cada subamostra.  

A minimização ocorre em todas as partições com cumprimento admissível, então os 

estimadores de quebras estruturais são considerados minimizadores globais. Na primeira 

etapa, os minimizadores globais da soma dos resíduos ao quadrado são estimados e 

armazenados juntamente com as partições ótimas de quebras para cada número possível de 

quebras. O objetivo é estimar os parâmetros de regressão desconhecidos com as quebras 

desconhecidas quando   observações estiverem disponíveis para cada empresa. Na segunda 

etapa, o número de quebras é estimado por meio de um critério de informação.   

As hipóteses para todas as empresas do painel são: 

        para todo         

        para          e       para            

A hipótese alternativa permite que    seja diferente entre as empresas, caracterizando-se 

como uma hipótese mais geral do que a alternativa homogênea de        para todo  . A 

estatística LM para painel é definida como: 

     ∑ ∑ ∑ (         )
  

 ̂    
     

    

         

    
   

 
         (5) 

em que a variância condicional de     e  ̂    
    ̂   

   ̂   
   ̂   

   ̂    e     ∑  ̂  
  

       
, 

em que  ̂  
  é qualquer estimativa eficiente de    . Adota-se o estimador Fully Modified OLS 

(FMOLS) de Phillips e Hansen (1990) para estimar    . A estatística de teste é desenvolvida 

como uma função das quebras              para indicar um certo número de quebras 

para cada seção transversal e que sua distribuição assintótica depende destas quebras. 

 

3.4.7 Cointegração com Quebra Estrutural e Dependência nas Seções Tranversais de 

Westerlund e Edgerton (2008) 

 

O procedimento caracteriza-se pelo teste da hipótese nula de ausência de cointegração 

em dados em painel. A avaliação é derivada a partir dos testes desenvolvidos por Schmidt e 

Phillips (1992), Ahn (1993) e Amsler e Lee (1995) e, confome Westerlund e Edgerton (2008), 

a avaliação é geral o suficiente para admitir erros heterocedásticos e serialmente 

correlacionados, tendências de tempo específicas à unidade, dependência nas seções 

transversais e quebras desconhecidas ambas no intercepto e coeficiente angular das regressões 

cointegradas, que podem estar localizadas em diferentes períodos para diferentes empresas. A 

distribuição nula assintótica é independente das quebras estruturais e dos fatores comuns, que 



80 
 

são utilizados para a modelagem de dependência nas seções transversais. Além disso, a 

distribuição nula é independente dos regressores, o que significa que há apenas um conjunto 

considerado de valores críticos.  

Quebras podem ocorrer de diferentes maneiras, mas as formas mais conhecidas são 

aquelas que afetam o vetor de cointegração, que pode eventualmente conflitar com o 

pressuposto de que deva existir uma relação de longo prazo de cointegração.  Westerlund 

(2006) relaxa o pressuposto de uma relação estável de cointegração, permitindo quebras no 

componente determinístico. No entanto, conforme Westerlund e Edgerton (2008), esse 

procedimento pode não ser adequado em aplicações caracterizadas por quebras estruturais e 

dependência nas seções transversais. Assim, Westerlund e Edgerton (2008) propõem 

compatibilizar quebras estruturais e a questão da dependência nas seções transversais, visando 

o aumento de precisão das estatísticas em relação aos testes univariados. Considera-se o 

seguinte modelo: 

                    
            

              (1) 

                        (2) 

O vetor k-dimensional    , que contém os regressores, é modelado como um processo 

puro de passeio aleatório, enquanto que     é uma dummy de quebra escalar, tal que       

se      e zero, caso contrário. Nesta modelagem,    e    representam o intercepto e 

coeficiente angular antes da quebra, e    e    representam a alteração nesses parâmetros no 

momento da quebra estrutural. O termo de distúrbio     é gerado por um modelo que permite 

dependência na seção transversal por meio de fatores comuns não observados:  

      
                  (3) 

                          (4) 

                               (5) 

em que         ∑     
   

    é um polinômio escalar no operador de defasagem  ,    é 

um vetor r-dimensional de fatores comuns não observáveis     com         e    é o vetor 

correspondente de parâmetros de carregamento. Sob o pressuposto que      para todo  , 

assegura-se que    seja estacionário, o que implica que a ordem de integração do erro 

composto da regressão     dependa somente do distúrbio idiossincrático    . Assim, a relação 

na equação (1) possui cointegração se      e espúria caso     .  

A hipótese nula é a de que todas   unidades são espúrias (       ), contra a 

hipótese alternativa é a de que as primeiras    unidades são cointegradas, enquanto as 

unidades remanescentes         são espúrias (        ). Como Westerlund e 
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Edgerton (2008) ressaltam, o pressuposto de que as unidades cointegradas encontram-se 

primeiro é apenas por simplicidade notacional (e não restritivo). O princípio LM é utilizado, 

de forma que o vetor escore possui média zero quando avaliado no vetor de parâmetros 

verdadeiros sob a hipótese nula. Westerlund e Edgerton (2008) consideram, então, a função 

log-verossimilhança: 

                 
 

 
∑ (       

   
 

  
 ∑    

  
   ) 

         (6) 

O teste pode ser derivado pela concentração da função log-verossimilhança em relação 

à   
  para então se avaliar o escore resultante nas estimativas estritas de máxima 

verossimilhança. Westerlund e Edgerton (2008) propõem duas estatísticas LM para painel 

direcionadas à hipótese nula de ausência de cointegração, phi_n, tau_n: 

  ̅̅ ̅̅
     

 

 
∑        

             (7) 

  ̅̅ ̅̅
     

 

 
∑       

 
            (8) 

em que a primeira estatística provém das estimativas de    e a segunda estatística é a 

respectiva estatística t das estimativas de   . Westerlund e Edgerton (2008) estimam 

individualmente os pontos de quebra para cada membro do painel pela minimização da soma 

dos resíduos ao quadrado da equação de regressão (1) em primeiras diferenças. O estimador 

do ponto de quebra é: 

 ̂               
 

   
∑    ̂   

  
           (9) 

 

3.4.8 Cointegração com Quebra Estrutural de Gutierrez (2010)  

 

 Não existem avaliações definitivas de técnicas em painéis potencialmente não 

estacionários na presença de quebras estruturais, considerando-se explicitamente ou não a 

dependências entre as seções transversais ou não, mas o objetivo comum é a obtenção de 

maior poder estatístico em relação ao procedimento de Gregory e Hansen (1996a, 1996b), que 

generalizou a abordagem padrão de Engle e Granger (1987), permitindo-se a presença de 

quebras estruturais no componente determinístico ou no vetor de cointegração da relação de 

longo prazo. Primeiramente, a metodologia de Gregory e Hansen (1996a, 1996b) será 

aplicada por meio do módulo proposto recentemente por Perez Perez (2013). A adoção do 

procedimento de séries temporais mostra-se relevante na detecção de quebras, assim como na 

análise da significância estatística individual de cointegração entre séries de dividendos e 

preços ao nível de cada empresa. Na medida em que o tamanho do número de empresas no 
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painel aumente, procedimentos como esse tendem a se tornar mais difíceis, além de ser 

conveniente a obtenção de uma estatística para o painel.  

Neste sentido, mais recentemente, Gutierrez (2010) utiliza a metodologia proposta em 

Gregory e Hansen (1996a, 1996b) que computa testes padrão de cointegração Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF) e de Phillips e Ouliaris (1990) com os testes    e   . A hipótese nula é a 

de ausência de cointegração contra a hipótese alternativa de um vetor de cointegração variante 

no tempo para ao menos algumas unidades. Os testes em painel são obtidos utilizando-se a 

metodologia proposta em Maddala e Wu (1999), por meio da combinação dos p-valores das 

estatísticas de teste. A partir do seguinte sistema de regressões cointegradas: 

                      ,         e            (1) 

              

em que     é o componente que inclui a quebra,     e     são respectivamente um intercepto e 

parâmetro de coeficiente,     são termos de distúrbios estacionários e, por definição,     e     

são processos integrados de ordem um para todo  . Como a maior parte das avaliações de 

cointegração em estruturas de painéis, pressupõe-se que os termos de erro não são 

correlacionados.  

Gregory e Hansen (1996a, 1996b) propõem extensões do teste ADF e teste    e    de 

Phillips e Ouliaris (1990) para séries temporais únicas, estabelecendo-se a hipótese nula de 

ausência de cointegração, i.e.         com      , enquanto a hipótese alternativa é a de 

cointegração com uma quebra para alguns ou todos  , i.e.         com      . As 

estatísticas e os pontos de quebra são obtidos a partir dos menores valores dos testes ADF, e 

  ,   , em que valores pequenos constituem evidência contra a hipótese nula de ausência de 

cointegração. Os testes são estendidos a estruturas em painel utilizando-se o procedimento em 

Maddala e Wu (1999) para cada seção transversal: 

     
        

        
          

    
                

                 (2) 

    
        

        
         

em que          define o tempo desconhecido (relativo) da mudança para cada seção 

transversal. Considerando-se que    seja o p-valor assintótico de um dos três testes propostos 

acima, calculam-se as seguintes estatísticas de teste: 

    
 

√ 
∑            
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√ 
∑        

 
             (3) 

  
 

√     
∑    

   (
  

    
)   

A estatística de teste    é uma modificação da estatística de teste qui-quadrada inversa 

de Fisher (1932). O teste Z é normalmente chamado teste normal inverso, em que      é a 

função normal acumulativa padrão. A estatística   é uma modificação de um teste do tipo 

logit. A partir de Choi (2001), todas as correções foram efetuadas para gerar uma distribuição 

normal padrão, na medida em que    .  

Até então, todas as avaliações de Gutierrez (2010) pressupõem que não haja correlação 

entre os erros das empresas das amostras analisadas, um pressuposto quase sempre violado na 

prática. Quando os erros encontram-se correlacionados entre os agentes econômicos do 

painel, as estatísticas de teste não são mais válidas, pois sofrem de parâmetros que não são de 

imediato interesse, mas que exercem influência nas análises dos parâmetros de interesse, 

como preços e dividendos.  

 

3.4.9 Modificação da Programação de Gutierrez (2010): Admissão de Quebras 

Estruturais Heterogêneas e Dependência nas Seções Transversais  

 

Uma das principais inovações da análise consiste na extensão e aplicação de um 

procedimento computacional para GAUSS que admite tanto quebras individuais 

desconhecidas como dependência nas seções transversais. A necessidade desta extensão 

provém da questão sobre o poder estatístico dos testes de cointegração para painel, assim 

como a necessidade em se admitir dependências nas seções transversais que ainda é 

problemática na literatura. Um dos procedimentos com maior potencial de extensão para 

dados em painel são os procedimentos originais de séries temporais de Gregory e Hansen 

(1996a, 1996b) que, mesmo sendo procedimentos clássicos de cointegração com quebras 

estruturais, não é diretamente operacionalizável mesmo para dados de séries temporais. Esta 

extensão é efetuada seminalmente em Gutierrez (2010) com a limitação de que as estatísticas 

de teste não são estritamente válidas na medida em que existam erros correlacionados entre as 

seções transversais, além de computar quebras estruturais somente para o painel.  

No entanto, Gutierrez (2010) recomenda que uma maneira efetiva de contornar o 

pressuposto de ausência de correlação entre os erros dos membros amostrais caracteriza-se 

pela computação das estatísticas de teste por meio de técnicas de reamostragem, que permite a 

admissão de formas gerais de dependência. Além disso, é importante identificar não somente 
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quebras estruturais para o painel como um todo, mas também para as empresas 

individualmente, o que não havia sido introduzido no procedimento de Gutierrez (2010). A 

rotina original de Gutierrez (2010) é estendida para que o procedimento comporte ambas as 

propriedades de dependência nas seções transversais e quebras estruturais desconhecidas 

individuais para os dados em painel trimestrais das empresas da Bovespa e S&P100. Assim, 

tem-se um procedimento que mantém a intuição original das séries temporais, assim como o 

poder dos testes ADF e Phillips e Ouliaris (1990) na presença de quebras desconhecidas 

individuais e correlação entre erros nos dados amostrais das empresas.  

A extensão computacional para quebras heterogêneas ao nível da empresa e 

dependências nas seções transversais para as empresas da Bovespa e S&P100 é parte 

integrante do corpo deste trabalho, pois comporta parcela significativa da contribuição efetiva 

de uma avaliação do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa. No entanto, por 

questão de espaço e fluidez na leitura do trabalho, a rotina encontra-se no Apêndice A.  

 

Tabela 3 – Diagnóstico geral de dependência de Pesaran (2004) 

Investigação de independência nas seções transversais,      (       )   , a partir do modelo: 

                ,         e        

O teste CD proposto por Pesaran (2004):  

   √
  

      
(∑ ∑  ̂  

 
     

   
   )          

em que  ̂   é a estimativa amostral da correlação pareada dos resíduos: 

 ̂    ̂   
∑  ̂   ̂  
 
   

(∑  ̂  
  

   )
  ⁄

(∑  ̂  
  

   )
  ⁄   

  : Independência nas seções transversais   : Dependência nas seções transversais 

              (       )                 para algum     

 

Tabela 4 – Raiz unitária unifatorial CIPS de Pesaran (2007) 
Aumento das regressões ADF individuais de     com as médias da variável dependente, utilizadas como proxies 

do fator comum não observado: 

                         ,         e        

em que             , em que    é o fator comum não observado 

                           

Regressão CADF (Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller): 

                        ̅        ̅      

             ∑            
     

em que       é a estatística t Dickey-Fuller Aumentada de    na regressão CADF. 

  : Raiz unitária no painel   : Estacionariedade no painel 

        para todo           para ao menos um   
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Tabela 5 – Raiz Unitária Multifatorial CIPS-M de Pesaran et al. (2013) 
Generalização do modelo de Pesaran (2007) ao contexto de estrutura de erro multifatorial. A regressão ADF de 

    é aumentada pelas médias da variável dependente, assim como regressores adicionais: 

       (          
     )     

        ,                     

       
          

em que    é um vetor      de efeitos comuns não observados;     é o vetor associado de fatores de carga; e 

     é o componente idiossincrático.  

         (          
     )     

        
          

          ∑         
     

  : Raiz unitária no painel   : Estacionariedade no painel 

        para todo           para ao menos um   

 

Tabela 6 – Raiz unitária multifatorial CSB de Pesaran et al. (2013) 
Modelo análogo ao CIPS-M, considerando estatísticas de Sargan-Bhargava aumentadas nas seções transversais:  

      (          
     )     

        ,                    

       
         

         (          
     )     

        
         

             ∑  ̂  
   ̂ 

  
     

em que  ̂   ∑   ̂ 
 
   , assim como  ̂ 

  ∑  ̂  
  

     ̂ 
 . 

O teste CSB é baseado na média das estatísticas           das seções transversais: 

         ∑           
     

  : Raiz unitária no painel   : Estacionariedade no painel 

        para todo           para ao menos um   

 

Tabela 7 – Testes de cointegração de primeira geração de Pedroni (1999, 2004) 
A abordagem pressupõe tendências e heterogeneidade nas seções transversais: 

                                            , 

                        

O modelo permite que a variação do vetor de cointegração para as diferentes seções do painel, assim como 

heterogeneidade dos erros entre os membros do painel. 

Em forma compacta:  

            ∑          
 
       , em que 

                 

Propõem-se sete estatísticas diferentes de cointegração para se capturar os efeitos intrínsecos e entre categorias 

(within/between effects) no painel 

  : Ausência de cointegração no painel   : Cointegração no painel 

         
            (hipótese homogênea) 

        (hipótese heterogênea) 
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Tabela 8 – Testes de cointegração de primeira geração de Larsson et al. (2001) 
Modelo representado por uma especificação ECM a partir do estimador de máxima verossimilhança de Johansen 

(1988, 1991, 1995): 

              ∑               

    

   

 

O modelo é estimado separadamente para cada seção transversal para calcular a estatística do traço. A estatística 

do traço para o painel      é calculada por meio da média das estatísticas para as N empresas-membro. Calcula-

se a estatística padronizada     do traço: 

     
√        [  ] 

√       
 

em que  [  ] e    [  ] são a média e variância da estatística do traço em Larsson et al. (2001). 

  : Ausência de cointegração no painel   : Cointegração no painel 

                 para todo                 para todo   

 

Tabela 9 – Módulo de Perez Perez (2013) a partir de Gregory e Hansen 
Modelo com quebra no regime: 

                                   

Modelo com quebra no regime e tendência: 

                                          

Os termos   ,    e    representam intercepto e coeficientes antes da quebra do regime e   ,    e   , após a 

quebra estrutural. Calculam-se as estatísticas ADF de Dickey-Fuller e   ,    de Phillips e Ouliaris (1990). A 

data da quebra é aquele em que a respectiva estatística atinge seu mínimo. A hipótese nula é rejeitada se as 

estatísticas forem menores que os valores críticos correspondentes. 

  : Ausência de cointegração nas séries   : Cointegração nas séries 

                         

 

Tabela 10 – Procedimentos de cointegração na presença de múltiplas quebras 

estruturais de Westerlund (2006) 
Modelo com quebra na constante: 

                  

Modelo com quebra na constante e tendência: 

       
               

em que            é um vetor de componentes determinísticos que admitem interceptos e tendências 

específicos às empresas-membro.  

As quebras são representadas pelo índice          ou            mudanças de regime. O termo de 

erro:            , em que                . 

As quebras são determinadas endogenamente a com a minimização da soma dos resíduos ao quadrado. 

  : Cointegração no painel  

(todos os indivíduos no painel são cointegrados) 

  : Ausência de cointegração no painel 

(alguns indivíduos no painel não são cointegrados) 

        para todo   
        para          e  

      para            
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Tabela 11 – Procedimentos de cointegração na presença de uma quebra estrutural e 

fatores comuns de Westerlund e Edgerton (2008) 
Modelo com quebra no intercepto (level break): 

                           

Modelo com quebra no regime (regime break): 

                               
        

O termo     é uma dummy de quebra escalar; os termos    e    representam o intercepto e coeficiente angular 

entes da quebra, enquanto    e    representam as mudanças desses parâmetros no momento da quebra. Admitem-

se de zero a cinco fatores comuns não observados     contidos no termo de distúrbio       
       . O termo 

   está contido no distúrbio                , em que os modelos são cointegrados se      e espúrios se 

    .  

  : Ausência de cointegração 

(todas as unidades são espúrias) 

Ha: Cointegração no painel 

(algumas unidades são cointegradas) 

                

 

Tabela 12 – Cointegração com quebras estruturais de Gutierrez (2010) 
Modelo de cointegração para painel com quebras estruturais:  

                       

em que    é o componente que inclui a quebra;     e     são, respectivamente, os interceptos e os coeficientes 

angulares;    são termos de distúrbios estacionários. Por definição,     e     são processos integrados de ordem 

um para todo  .  

As estatísticas de teste ADF de Dickey-Fuller e   ,    de Phillips e Ouliaris (1990) são calculadas para cada 

empresa-membro e expandida para dados em painel a partir de Maddala e Wu (1999), que consiste em combinar 

os p-valores das estatísticas. Como em Gregory e Hansen (1996a, 1996b), as estatísticas e os pontos de quebra 

são obtidos a partir dos menores valores dos testes ADF, e   ,   .  

  : Ausência de cointegração 
Ha: Vetor de cointegração variante no tempo 

(para ao menos algumas empresas) 

           com                                 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 BOVESPA: relação linear entre dividendos e preços com retornos esperados 

constantes 

 

Modelos em painel tendem a exibir substancial dependência nas seções transversais, 

que podem surgir na presença de choques comuns e componentes não observados, 

dependência espacial e dependência idiossincrática nos distúrbios sem um padrão observado 

de componentes comuns. Uma das razões plausíveis é que, ao longo do tempo, observa-se 

uma integração maior econômica e financeira entre países e entidades financeiras, que implica 

em maior interdependência entre as unidades de seção transversal. Em aplicações financeiras, 

a propensão dos agentes em responderem de forma similar aos denominados choques comuns, 

contágio ou fatores comuns não observados, assim como efeito manada (herd effect) ou 

preferências interdependentes, é algo que não deve ser negligenciado da análise.  

 

Tabela 13 – Avaliação de Independência nas Unidades: Bovespa 

 

 

O teste CD de Pesaran (2004) se mantém válido sob estimativas de efeitos fixos e 

aleatórios. A partir da Tabela 13, na observação entre efeitos fixos e efeitos aleatórios, adota-

se o procedimento de Hausman, em que a hipótese nula é aquela em que o modelo preferido é 

o de efeitos aleatórios (erros individuais não correlacionados com regressores), e a hipótese 

alternativa relaciona-se aos efeitos fixos (erros individuais correlacionados com regressores). 

O modelo de efeitos fixos é adotado, procedendo-se com o teste CD de Pesaran (2004). Neste 

contexto, os regressores podem ser estacionários (integrados de ordem zero) ou possuir raízes 

unitárias. Conforme resultado, rejeita-se a hipótese de que haja independência nas seções 

transversais. Desta forma, procedimentos na avaliação de raiz unitária e cointegração 

deveriam considerar essa dependência, comum em séries financeiras. A correlação média 

absoluta para a amostra é de 0,155. Embora não seja o caso, uma possível limitação do teste 

10,558 Pr = 0.0000

0,1550

Diagnóstico geral de dependência nas seções transversais (CD) em painel de Pesaran (2004)

Teste CD de independência de Pesaran (2004)

Correlação absoluta média

Nota: (i) Acréscimo de correlações positivas e negativas pode resultar em falha da rejeição de Ho em

Pesaran; (ii) Procedimento adequado para modelos não estacionários. (iii) Teste de Hausman (Ho:

efeitos aleatórios): Prob>chi2  = 0.0000.

Ho: Independência nas Seções Transversais (empresas Bovespa)
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CD é que o acréscimo de correlações positivas e negativas poderia resultar na falha da 

rejeição da hipótese nula mesmo caso houvesse dependência na seção transversal.  

 

Tabela 14 – Estatísticas CIPS: preços Bovespa

 

 

Uma das preocupações metodológicas na avaliação de raiz unitária e cointegração em 

painéis dinâmicos são procedimentos que visam controlar a dependência entre os membros do 

painel. Em outras palavras, trata-se de promover um tratamento adequado aos dados 

financeiros em um contexto em que a covariância entre os termos de distúrbio não é zero. 

Esse procedimento, conforme Goddard et al. (2008), auxilia no controle de bolhas e outros 

distúrbios não fundamentais que potencialmente resultariam em desvios da relação de longo 

prazo entre dividendos e preços das ações. No procedimento CIPS de Pesaran (2007), 

aumentam-se as regressões DF     com as médias dos níveis defasados 

 ̅       ∑       
 
    e primeiras diferenças das séries individuais   ̅  para lidar com a 

dependência nas seções transversais. A ideia é incluir um número de termos suficiente para 

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 1.109 -2.006 -2.006

1 1.152 -1.917 -1.917

2 1.200 -1.743 -1.743

3 1.233 -1.673 -1.673

4 1.270 -1.661 -1.661

0 1.134 -2.093 -2.093

1 1.176 -2.004 -2.004

2 1.226 -1.814 -1.814

3 1.259 -1.725 -1.725

4 1.296 -1.682 -1.682

0 1.119 -2.746 -2.746

1 1.159 -2.726 -2.726

2 1.206 -2.612 -2.612

3 1.231 -2.593 -2.593

4 1.273 -2.401 -2.401

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (preços: empresas Bovespa)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).
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que o termo de erro não apresente dependência nas seções transversais. No caso de regressões 

ADF, as regressões DF podem ser aumentadas com as mudanças defasadas para lidar com 

possível correlação serial dos resíduos. Ao se aumentar duplamente as regressões ADF, o 

procedimento denomina-se então regressões CADF. 

A Tabela 14 apresenta resultados para três modelos: Caso 1) sem intercepto e sem 

tendência; Caso 2) apenas intercepto; Caso 3) intercepto e tendência. O nível de defasagem 

escolhido para cada caso ocorre de acordo com aquele correspondente ao menor AIC médio. 

Nos três casos propostos, o nível de defasagem escolhido é zero, podendo-se analisar então os 

respectivos níveis de significância. Ao se considerar apenas um fator comum, rejeita-se a 

hipótese de raiz unitária para as empresas no painel. A intuição por trás do procedimento é 

que, se as séries de preços possuem raiz unitária (integradas de ordem 1), então os níveis 

defasados das séries      não fornecem nenhuma informação relevante ao se prever as 

mudanças em   . Desta forma, a hipótese nula de que as séries de preços possuem raiz 

unitária para as empresas da Bovespa é rejeitada. A partir dessa metodologia, a série de preços 

não se caracteriza por um passeio aleatório. Além de ser um requisito para a avaliação 

posterior de cointegração, a propriedade de raiz unitária é pertinente à questão de eficiência de 

mercado (forma fraca).  

A partir da Tabela 15, têm-se as regressões originais CADF das empresas a partir das 

quais a estatística CIPS se baseia. Considerando-se os modelos propostos, no caso 1 (passeio 

aleatório puro), a rejeição da hipótese nula significa que a série em análise é estacionária com 

média zero; no caso 2 (passeio aleatório com deslocamento), a série é estacionária com média 

diferente de zero; no caso 3 (passeio aleatório com deslocamento em torno de uma tendência 

estocástica), a série é estacionária em torno de tendência determinística. Essencialmente, no 

modelo 1, um passeio aleatório prevê que o valor no tempo t será igual ao valor do último 

período mais um componente estocástico (não sistemático) mais um componente que é um 

ruído branco - isto é, o termo de erro é independente e identicamente distribuído com média 

zero e variância   . Caracteriza-se como um processo de não reversão à média que pode se 

distanciar da média em direção positiva ou negativa.  

No modelo 2, se o modelo de passeio aleatório prevê que o valor no tempo t será igual 

ao valor do último período mais uma constante e um termo ruído branco, então caracteriza-se 

como um passeio aleatório com deslocamento (drift). Nesse modelo, a série também não 

reverte a uma média de longo prazo e possui variância dependente no tempo. No modelo 3, 

também incluem-se um deslocamento e um componente ruído branco, mas, enquanto no 

modelo anterior o valor no tempo t é regredido no valor do período anterior     , no caso com 
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tendência determinística, tem-se uma média que cresce em torno de uma tendência fixa, que é 

constante e independente do tempo.  

 

Tabela 15 - Estatísticas CADF: preços Bovespa

 

 

Em relação à série de dividendos, o nível de defasagem escolhido no procedimento 

CIPS é zero a partir do critério de informação. Na Tabela 16 e Tabela 17, têm-se os resultados 

das estatísticas CIPS e as regressões CADF individuais. Em um nível de defasagem zero, 

rejeita-se a hipótese nula de raiz unitária no painel quando somente um fator comum é 

considerado.  

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

BRGE12 -2.010 -2.604 -2.112 INEP4 -1.535 -2.043 -3.506

CRIV4 -2.431 -3.125 -4.179 ITSA4 -1.716 -1.810 -1.837

RPAD5 -1.996 -2.110 -3.771 ITEC3 -2.758 -2.773 -3.600

BRIV4 -2.185 -3.158 -2.497 ITUB4 -1.983 -2.168 -2.028

ALPA4 0.898 0.932 -0.835 JBDU4 -10.962 -10.140 -9.516

BAZA3 -3.020 -3.149 -2.765 MLFT4 -3.220 -3.339 -3.364

AMBV4 2.535 2.403 0.679 KLBN4 -0.062 -0.462 -1.587

CBEE3 -5.164 -5.002 -4.603 LIGT3 -0.863 -1.300 -3.697

BDLL4 -3.179 -3.504 -4.949 LAME4 -0.207 -0.124 -1.972

BOBR4 -2.450 -2.313 -2.624 MGEL4 -2.321 -2.347 -1.893

BBDC4 -1.780 -1.792 -3.212 POMO4 2.497 2.472 1.096

BBAS3 -1.976 -1.972 -2.592 BMEB4 -3.075 -3.438 -3.288

BRKM5 -1.906 -2.323 -2.221 MTSA4 -1.498 -1.484 -1.257

BMTO4 -2.966 -2.931 -3.214 MOAR3 -1.456 -1.395 -3.807

CLSC4 -4.407 -4.286 -4.098 BNBR4 -2.195 -2.166 -3.847

CMIG4 -3.105 -3.213 -3.823 OIBR4 -2.340 -1.906 -3.531

CTNM4 -0.743 -0.795 -2.331 PETR4 -2.476 -2.457 -1.696

PNVL3 4.295 4.273 3.837 PTNT4 -1.584 -1.545 -1.649

ELEK4 -3.296 -3.229 -3.820 PMET6 -6.841 -6.833 -6.013

ELET6 -2.914 -2.486 -4.656 RAPT4 -1.524 -1.476 -3.360

ESTR4 -2.050 -2.789 -2.960 RCSL4 -3.444 -3.255 -2.963

ETER3 -2.357 -2.509 -3.261 CSNA3 -2.222 -2.205 -1.814

PTPA4 -0.776 -0.776 -4.065 CRUZ3 1.791 1.673 0.111

FESA4 -2.262 -2.214 -4.101 SULT4 -2.639 -2.514 -2.411

FJTA4 -2.146 -2.098 -2.513 SUZB5 -1.629 -1.880 -1.050

FRAS4 -1.248 -1.901 -2.021 TEKA4 -3.591 -3.820 -3.745

GGBR4 -2.366 -2.375 -2.313 VIVT4 -2.929 -2.630 -4.474

GOAU4 -2.366 -2.354 -2.272 UNIP6 -1.536 -2.246 -1.844

CGRA4 -1.929 -1.906 -3.557 USIM5 -2.300 -2.259 -1.840

GUAR3 -1.248 -1.270 -1.987 VALE5 -1.820 -1.831 -2.571

SGAS4 0.623 0.634 -1.698

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (preços: empresas Bovespa)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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Tabela 16 - Estatísticas CIPS: dividendos Bovespa 

 

  

No caso de múltiplos fatores comuns, estende-se o procedimento de Pesaran (2007) no 

qual originalmente ocorre o aumento das regressões ADF individuais de     com médias das 

seções transversais da variável dependente. As médias das seções transversais são utilizadas 

como aproximações do fator comum não observado. No procedimento CIPS, a estatística para 

painel baseia-se nas estatísticas t individuais ao longo das unidades de seção transversal. No 

entanto, o procedimento revela, conforme Pesaran et al. (2013), distorções de tamanho 

(probabilidade de cometer erro do Tipo 1, que consiste em rejeitar a hipótese nula quando a 

mesma é verdadeira) se o número de fatores comuns for maior do que a unidade.  

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 -0.090 -7.958 -5.968

1 -0.037 -5.451 -5.381

2 0.016 -4.380 -4.380

3 0.065 -3.899 -3.899

4 0.125 -3.550 -3.550

0 -0.073 -8.073 -6.047

1 -0.022 -5.615 -5.499

2 0.031 -4.586 -4.586

3 0.079 -4.137 -4.137

4 0.136 -3.821 -3.821

0 -0.052 -8.169 -6.276

1 0.002 -5.728 -5.662

2 0.055 -4.717 -4.717

3 0.102 -4.289 -4.289

4 0.157 -3.993 -3.993

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (dividendos: empresas Bovespa)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).
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Tabela 17 – Estatísticas CADF: dividendos Bovespa

 

 

Pesaran et al. (2013) estende o teste de raiz unitária de Pesaran (2007), válido ao 

contexto mais geral de fatores múltiplos comuns. Adotam-se as informações contidas em um 

número de variáveis adicionais que supostamente afetam a séries em análise. A regressão 

ADF para     é aumentada pelas médias das seções transversais da variável dependente, assim 

como pelos regressores adicionais. O teste pressupõe que haja um número de variáveis que 

são simultaneamente afetadas por um dado conjunto de fatores comuns não observados. O 

requerimento, segundo Pesaran et al. (2013), torna-se plausível no caso de conjunto de dados 

em economia e finanças, em que os agentes econômicos deparam-se com ambientes 

econômicos comuns. A questão-chave é abordar a natureza da dependência e persistência 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

BRGE12 -7.411 -7.396 -7.517 INEP4 -3.300 -3.300 -3.400

CRIV4 -8.680 -8.596 -8.608 ITSA4 -7.678 -8.014 -8.477

RPAD5 -9.470 -9.490 -9.674 ITEC3 -7.027 -6.966 -7.287

BRIV4 -7.114 -7.069 -7.248 ITUB4 -7.293 -7.412 -7.927

ALPA4 -7.440 -7.672 -7.802 JBDU4 -7.351 -7.092 -7.157

BAZA3 -8.443 -8.609 -8.800 MLFT4 -8.326 -8.559 -8.520

AMBV4 -9.163 -9.060 -8.991 KLBN4 -8.055 -7.970 -8.084

CBEE3 -8.307 -8.493 -8.449 LIGT3 -4.891 -5.058 -5.205

BDLL4 -7.290 -7.585 -8.402 LAME4 -8.679 -8.997 -8.966

BOBR4 -8.436 -8.356 -8.299 MGEL4 -8.330 -8.560 -8.502

BBDC4 -8.844 -8.770 -8.823 POMO4 -8.366 -8.355 -8.398

BBAS3 -8.411 -8.521 -8.512 BMEB4 -5.801 -6.323 -6.273

BRKM5 -7.887 -8.081 -8.647 MTSA4 -8.693 -8.898 -8.950

BMTO4 -9.057 -8.952 -9.093 MOAR3 -8.276 -8.253 -8.232

CLSC4 -5.617 -6.140 -6.171 BNBR4 -7.707 -8.283 -8.390

CMIG4 -8.234 -8.511 -8.449 OIBR4 -7.527 -7.723 -7.844

CTNM4 -8.056 -8.401 -9.072 PETR4 -8.594 -9.257 -9.262

PNVL3 -8.818 -8.766 -8.723 PTNT4 -8.787 -8.713 -8.690

ELEK4 -8.727 -8.710 -8.653 PMET6 -8.302 -8.357 -8.332

ELET6 -8.993 -8.968 -8.901 RAPT4 -7.901 -8.390 -8.333

ESTR4 -8.900 -9.403 -9.340 RCSL4 -7.681 -7.873 -8.323

ETER3 -9.115 -9.026 -9.043 CSNA3 -9.012 -9.374 -9.301

PTPA4 -8.243 -8.177 -8.239 CRUZ3 -7.359 -8.030 -7.970

FESA4 -8.868 -8.887 -8.832 SULT4 -8.869 -8.739 -8.668

FJTA4 -9.279 -9.611 -9.558 SUZB5 -8.526 -8.765 -8.700

FRAS4 -8.656 -8.346 -8.439 TEKA4 -1.559 -1.375 -2.142

GGBR4 -6.669 -7.068 -7.036 VIVT4 -7.346 -7.383 -7.276

GOAU4 -8.405 -8.446 -8.377 UNIP6 -8.817 -8.517 -8.602

CGRA4 -7.623 -7.575 -7.691 USIM5 -8.974 -8.984 -8.899

GUAR3 -7.626 -7.568 -7.687 VALE5 -8.777 -8.872 -9.332

SGAS4 -9.245 -9.423 -9.386

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (dividendos: empresas Bovespa)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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observada em mercados ao longo do tempo, caracterizando-se como passo inicial na análise 

de raízes unitárias e cointegrações múltiplas em painéis.  

Na prática, o número de fatores não observados não é conhecido, mas é tipicamente 

estimado entre 2 e 4 na maior parte das aplicações econômicas, a partir de Pesaran et al. 

(2013). Inicia-se com a escolha do número máximo de fatores,     . Acredita-se que seja 

razoável supor que os preços das ações contêm, no máximo, quatro fatores comuns. Ao 

estabelecer       , o teste requer, no máximo, três regressores adicionais (       

   ), com suas médias de seções transversais      e não cointegradas. O conjunto de 

regressores que tendem a ter fatores comuns com preços reais das ações é composto pelas 

seguintes séries macroeconômicas: PIB, câmbio, Brent, juros. Com o objetivo de verificar a 

robustez dos resultados em relação à escolha de regressores adicionais, os resultados CIPS-M 

são apresentados para todas as combinações possíveis de regressores candidatos. Consideram-

se as ordens de defasagem          . 

Conforme resultados obtidos na Tabela 18, a hipótese nula de raiz unitária não é 

rejeitada ao considerar um regressor adicional (   ) para todos os regressores propostos no 

modelo com intercepto. A ordem de seleção de defasagem para a análise mais adequada dos 

valores críticos correspondentes segue  ̂  [      ⁄    ⁄ ]   , como sugerido em Pesaran et 

al. (2013). No modelo com intercepto e tendência, também se falha em rejeitar a hipótese de 

raiz unitária para todos os regressores candidatos. O resultado encontra-se de acordo com a 

visão de que os preços reais das ações seguem um passeio aleatório com deslocamento. A 

partir da admissão de dois regressores adicionais (   ), falha-se em rejeitar a hipótese de 

raiz unitária para os preços das ações das empresas da Bovespa, assim como na inclusão de 

três regressores adicionais (   ). Os resultados se mantêm para todas as combinações de 

regressores, isto é, a utilização de qualquer termo adicional é suficiente para que o termo de 

erro não apresente correlação serial no modelo de teste. Adicionalmente, não se rejeita a 

hipótese de que os preços reais das ações das empresas caracterizam-se como passeios 

aleatórios com deslocamento.  
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Tabela 18 – Análise Multifatorial CIPS-M: preços Bovespa

 

 

 Nesse arcabouço de análise multifatorial, adota-se também um procedimento a partir 

das médias simples das estatísticas Sargan-Bhargava aumentadas nas seções transversais 

(CSB). Em relação às propriedades de pequenas amostras, ambas as avaliações CIPS e CSB 

são analisadas, em que são testes que possuem propriedades de tamanho e poder corretas para 

diferentes combinações de N e T. Em algumas combinações, o poder do teste CSB tende a ser 

maior do que o do teste CIPS, particularmente para amostras menores na dimensão T. Em 

relação aos resultados obtidos na Tabela 19, falha-se em rejeitar a hipótese de que os preços 

das ações das empresas analisadas possuam uma raiz unitária, considerando           

regressores adicionais e suas respectivas combinações. Como esperado, o procedimento CSB 

gera resultados que remetem às mesmas conclusões do procedimento CIPS-M. 

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB -2.384 -2.346 -2.074 -2.129 -1.802 -2.914 -3.003 -2.803 -2.862 -2.552

câmbio -2.300 -2.176 -1.982 -1.777 -1.646 -2.779 -2.745 -2.637 -2.534 -2.294

brent -2.172 -1.995 -1.915 -1.935 -1.974 -2.574 -2.412 -2.323 -2.242 -2.128

juros -1.791 -1.772 -1.682 -1.990 -1.900 -2.491 -2.515 -2.367 -2.493 -2.335

α (significância)

1% -2.46 -2.45 -2.41 -2.39 -2.34 -2.89 -2.88 -2.83 -2.81 -2.75

5% -2.35 -2.33 -2.27 -2.25 -2.20 -2.79 -2.76 -2.71 -2.68 -2.62

10% -2.28 -2.26 -2.20 -2.18 -2.12 -2.72 -2.70 -2.64 -2.61 -2.55

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio -2.428 -2.379 -2.070 -2.071 -1.741 -2.857 -2.965 -2.819 -2.803 -2.428

PIB, brent -2.192 -2.027 -1.808 -1.940 -1.853 -2.702 -2.659 -2.498 -2.452 -2.189

PIB, juros -2.113 -2.140 -1.966 -2.020 -1.768 -2.718 -2.802 -2.605 -2.766 -2.561

câmbio, brent -2.196 -2.006 -1.916 -1.856 -1.873 -2.586 -2.404 -2.294 -2.124 -1.967

câmbio, juros -1.962 -1.907 -1.815 -2.023 -1.899 -2.558 -2.588 -2.477 -2.471 -2.205

α (significância)

1% -2.68 -2.65 -2.58 -2.54 -2.48 -3.06 -3.03 -2.95 -2.91 -2.83

5% -2.56 -2.52 -2.44 -2.40 -2.32 -2.95 -2.91 -2.82 -2.77 -2.67

10% -2.49 -2.44 -2.37 -2.32 -2.24 -2.89 -2.84 -2.75 -2.70 -2.60

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio, brent -2.161 -2.039 -1.824 -1.873 -1.721 -2.623 -2.626 -2.436 -2.342 -2.063

PIB, câmbio, juros -2.176 -2.171 -1.999 -2.100 -1.698 -2.639 -2.798 -2.605 -2.683 -2.298

PIB, brent, juros -1.956 -1.871 -1.693 -1.868 -1.668 -2.445 -2.456 -2.277 -2.288 -2.065

câmbio, brent, juros -2.008 -1.904 -1.843 -1.868 -1.819 -2.365 -2.231 -2.123 -2.051 -1.855

α (significância)

1% -2.86 -2.82 -2.72 -2.66 -2.55 -3.24 -3.18 -3.07 -2.99 -2.85

5% -2.74 -2.67 -2.57 -2.50 -2.39 -3.10 -3.03 -2.91 -2.84 -2.70

10% -2.67 -2.60 -2.49 -2.41 -2.29 -3.04 -2.96 -2.84 -2.75 -2.61

CIPSM (p) CIPSM (p)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (preços: empresas Bovespa)

Intercepto Intercepto e Tendência

Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: preços de mercado (deflator: IPCA);

câmbio: R$/US$ - comercial - compra; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) - US$; juros: Over/Selic (deflator: IPCA).

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)
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Tabela 19 - Análise Multifatorial CSB: preços Bovespa

 

 

Como Pedroni (2004) salienta, no contexto em que dados em painéis tornam-se mais 

comuns devido ao grau de informações ao nível setorial e mercado acionário, nos casos em 

que a dimensão N torna-se razoavelmente grande, os procedimentos de cointegração 

tradicionais como Johansen (1988, 1991, 1995) tornam-se inviáveis. O objetivo do 

procedimento de Pedroni (1999, 2004) é o desenvolvimento de uma estatística de teste de 

cointegração em painel no qual haja um elevado grau de heterogeneidade entre as unidades. 

Neste procedimento, admite-se heterogeneidade nos erros das empresas, de forma a se captar 

a informação de raiz unitária dos resíduos no modelo                   , supondo-se 

que a dinâmica das séries temporais e dos vetores de cointegração potenciais sejam 

inteiramente heterogêneos entre as empresas individuais do painel. 

  

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB 0.650 0.364 0.307 0.209 0.247 0.203 0.160 0.136 0.135 0.153

câmbio 0.695 0.497 0.399 0.373 0.436 0.210 0.165 0.149 0.157 0.157

brent 0.584 0.398 0.352 0.419 0.520 0.215 0.171 0.146 0.138 0.139

juros 0.538 0.359 0.342 0.319 0.370 0.173 0.135 0.122 0.119 0.125

α (significância)

1% 0.352 0.325 0.305 0.275 0.250 0.126 0.120 0.116 0.108 0.101

5% 0.389 0.361 0.342 0.314 0.291 0.135 0.130 0.125 0.118 0.112

10% 0.409 0.381 0.362 0.335 0.314 0.141 0.135 0.131 0.124 0.119

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio 0.639 0.353 0.285 0.221 0.242 0.209 0.172 0.141 0.142 0.153

PIB, brent 0.501 0.280 0.218 0.200 0.224 0.218 0.177 0.141 0.132 0.135

PIB, juros 0.481 0.252 0.271 0.230 0.277 0.173 0.136 0.116 0.101 0.106

câmbio, brent 0.577 0.398 0.347 0.413 0.510 0.221 0.177 0.150 0.144 0.138

câmbio, juros 0.532 0.352 0.342 0.334 0.364 0.179 0.142 0.127 0.127 0.122

α (significância)

1% 0.344 0.313 0.283 0.248 0.216 0.123 0.116 0.108 0.097 0.088

5% 0.381 0.348 0.320 0.286 0.256 0.133 0.125 0.118 0.108 0.099

10% 0.403 0.368 0.341 0.306 0.278 0.138 0.130 0.123 0.113 0.105

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio, brent 0.504 0.280 0.212 0.208 0.223 0.223 0.188 0.146 0.138 0.134

PIB, câmbio, juros 0.484 0.248 0.264 0.243 0.267 0.179 0.147 0.122 0.105 0.106

PIB, brent, juros 0.353 0.208 0.208 0.210 0.239 0.186 0.155 0.123 0.096 0.095

câmbio, brent, juros 0.425 0.299 0.298 0.347 0.423 0.189 0.155 0.127 0.113 0.107

α (significância)

1% 0.341 0.300 0.262 0.222 0.186 0.121 0.111 0.100 0.087 0.076

5% 0.375 0.334 0.298 0.257 0.222 0.131 0.120 0.110 0.097 0.086

10% 0.395 0.352 0.318 0.278 0.243 0.136 0.125 0.116 0.103 0.091

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: preços de mercado (deflator: IPCA);

câmbio: R$/US$ - comercial - compra; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) - US$; juros: Over/Selic (deflator: IPCA).

Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

CSB (p) CSB (p)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial 

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (preços: empresas Bovespa)

Intercepto Intercepto e Tendência
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Tabela 20 – Teste de Cointegração em Painel Pedroni: Bovespa

 

  

Na Tabela 20, rejeita-se a hipótese de ausência de cointegração entre dividendos e 

preços. A rejeição ocorre para o modelo restrito; modelo com efeitos individuais; modelo 

efeitos individuais e tendências lineares individuais. Em sua forma geral, no procedimento de 

Pedroni (1999, 2004), considera-se a regressão                       . Os parâmetros 

   e    representam a admissão da possibilidade de efeitos específicos aos membros no painel, 

assim como tendências determinísticas. Os coeficientes     também possuem a possibilidade 

de ser heterogêneo entre as empresas do painel. Os procedimentos de Pedroni (1999, 2004) 

são classificados em duas categorias. O primeiro conjunto compreende as médias das 

estatísticas de teste para ausência de cointegração nas séries temporais entre as seções 

transversais. No segundo conjunto, a média é executada em “pedaços”, de forma que as 

distribuições limitantes baseiam-se em termos do numerados e denominador.  

Nesse procedimento, roda-se a regressão auxiliar para cada seção transversal, de forma 

a se testar se os resíduos possuem raiz unitária -     . Testa-se a hipótese nula de ausência de 

cointegração        e duas hipóteses alternativas: i) a alternativa homogênea          

para todo   (within-dimension); ii) a alternativa heterogênea,      para todo   (between-

dimension). Se o processo gerador de dados supõe que as empresas do painel sejam 

uniformemente cointegradas ou uniformemente não cointegradas, então a hipótese alternativa 

é a de que todas as empresas são cointegradas. Ao se pressupor, por outro lado, que as 

empresas possuem características diferentes (suposição mais flexível), então a hipótese 

alternativa é a de que uma parcela significativa das empresas é cointegrada. Mesmo ao se 

 v-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat

Estatística 15.64 -127.12 -56.84 -12.28 -135.89 -90.65 -17.99

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Estatística 6.64 -115.92 -68.03 -22.97 -109.00 -108.88 -17.48

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Estatística -1.70 -77.98 -86.72 -29.19 -82.53 -131.42 -19.13

Prob. 0.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Nota: Estatísticas adequadas em pequenas e grandes amostras, conforme Pedroni (2004).

(within-dimension) (between-dimension)

Modelo Restrito

Modelo com Intercepto Individual

Modelo com Intercepto e Tendência

Testes de Cointegração Residual de Pedroni (1999, 2004)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

Panel Tests Group Tests

Ha: Coeficientes AR comuns Ha: Coeficientes AR individuais 
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considerar que os procedimentos de cointegração possuem potencial sensibilidade em relação 

à inclusão de tendências lineares, rejeita-se a hipótese de ausência de cointegração para todos 

os casos analisados, o que remete à relação linear entre dividendos e preços com retornos 

esperados constantes que caracteriza o Modelo de Crescimento de Gordon (MCD).  

 

Tabela 21 – Teste de Cointegração em Painel Larsson: Bovespa

 

 

 Larsson et al. (2001) propõem uma abordagem de cointegração em painéis 

heterogêneos a partir de inferência de máxima verossimilhança para modelos de vetor 

Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob. Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob.

BRGE12 37.442 0.000 4.860 0.028 INEP4 106.477 0.000 5.369 0.021

CRIV4 25.407 0.001 3.048 0.081 ITSA4 90.566 0.000 0.614 0.433

RPAD5 122.208 0.000 1.714 0.191 ITEC3 20.832 0.007 7.342 0.007

BRIV4 20.245 0.009 4.531 0.033 ITUB4 79.139 0.000 1.029 0.311

ALPA4 18.133 0.020 0.007 0.933 JBDU4 197.807 0.000 37.916 0.000

BAZA3 25.590 0.001 6.960 0.008 MLFT4 40.240 0.000 5.101 0.024

AMBV4 51.968 0.000 4.640 0.031 KLBN4 41.490 0.000 0.189 0.664

CBEE3 19.768 0.011 9.750 0.002 LIGT3 25.460 0.001 6.773 0.009

BDLL4 69.437 0.000 13.550 0.000 LAME4 22.920 0.003 0.200 0.655

BOBR4 81.620 0.000 13.406 0.000 MGEL4 72.030 0.000 7.551 0.006

BBDC4 62.673 0.000 0.395 0.530 POMO4 87.237 0.000 3.561 0.059

BBAS3 24.422 0.002 0.701 0.402 BMEB4 33.660 0.000 10.007 0.002

BRKM5 27.996 0.000 7.273 0.007 MTSA4 98.797 0.000 1.127 0.289

BMTO4 69.030 0.000 6.888 0.009 MOAR3 31.682 0.000 1.124 0.289

CLSC4 38.524 0.000 5.877 0.015 BNBR4 52.800 0.000 15.458 0.000

CMIG4 42.907 0.000 1.455 0.228 OIBR4 27.057 0.001 7.320 0.007

CTNM4 88.091 0.000 3.081 0.079 PETR4 36.963 0.000 2.092 0.148

PNVL3 72.112 0.000 9.644 0.002 PTNT4 47.786 0.000 9.234 0.002

ELEK4 40.237 0.000 14.155 0.000 PMET6 196.501 0.000 15.286 0.000

ELET6 100.211 0.000 7.083 0.008 RAPT4 47.831 0.000 1.059 0.304

ESTR4 134.549 0.000 8.840 0.003 RCSL4 101.466 0.000 30.262 0.000

ETER3 23.271 0.003 8.705 0.003 CSNA3 34.519 0.000 2.959 0.085

PTPA4 20.243 0.009 0.015 0.902 CRUZ3 34.121 0.000 5.804 0.016

FESA4 37.749 0.000 1.373 0.241 SULT4 45.016 0.000 4.521 0.034

FJTA4 61.264 0.000 4.446 0.035 SUZB5 35.269 0.000 4.339 0.037

FRAS4 27.825 0.000 5.342 0.021 TEKA4 98.071 0.000 34.721 0.000

GGBR4 12.219 0.147 3.266 0.071 VIVT4 22.598 0.004 2.828 0.093

GOAU4 12.177 0.149 3.732 0.053 UNIP6 26.501 0.001 2.776 0.096

CGRA4 62.737 0.000 2.185 0.139 USIM5 24.853 0.002 2.562 0.110

GUAR3 96.296 0.000 1.217 0.270 VALE5 17.579 0.024 0.949 0.330

SGAS4 14.905 0.061 1.845 0.174

Stat. 

LRNT

YLR-test

E(Zk)

Var(Zk)

N

10.535 2.212

61 61

Nota: i) Termo r: quantidade de vetores de cointegração. ii) Ordem de defasagem: 0. iii) YLR-test comparada aos valores críticos

±1.96 da distribuição normal (α = 5%). (iv) Valores E(Zk) e Var(Zk) a partir de Larsson et al. (2001).

109.3356 12.7525

248.448 60.997

6.086 1.137

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

Estatísticas de Larsson et al. (2001) para Bovespa

r = 0 r = 1

Testes de cointegração em painel de Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

r = 0 r = 1 r = 0 r = 1
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autorregressivo baseados em Johansen (1988, 1991, 1995). A estatística de teste     , média 

das estatísticas do traço das empresas individuais, possui distribuição normal assintótica. O 

procedimento consiste no exame de que todos os   grupos no painel possuem, no máximo,   

relações de cointegração entre   variáveis. Ao se analisar a relação entre dividendos e preços, 

o valor esperado       e a variância         da estatística do traço assintótica são obtidas 

por meio de simulação estocástica a partir do termo       em Larsson et al. (2001). Na 

Tabela 21, rejeita-se a hipótese de ausência de cointegração entre dividendos e preços.  

 Após a análise das propriedades de estacionariedade dos dados de dividendos e preços 

por meio de procedimentos de raiz unitária, investiga-se a potencial presença de bolhas 

racionais na relação de longo prazo entre dividendos e preços. Ao rejeitar-se uma relação 

estável de equilíbrio, então a hipótese de ausência de bolhas também é rejeitada. Uma bolha 

racional caracteriza-se como uma crença auto confirmatória de que o preço de um ativo 

depende de uma variável (ou um conjunto de variáveis) que é intrinsicamente irrelevante, ou 

em variáveis relevantes que incluem parâmetros não é parte dos fundamentos de mercado. 

Cuñado et al. (2005) e Koustas e Serletis (2005) analisam que desvios persistentes dos preços 

em relação aos fundamentos não se caracteriza necessariamente como um comportamento 

irracional dos agentes. Investidores podem adquirir um ativo a um preço elevado ao acreditrar 

que alguém pagará por este um preço ainda mais alto do que o sugerido pelos fundamentos.  

 No contexto empírico, examina-se a presença de cointegração entre dividendos e 

preços ou a estacionariedade da razão dividendo-preço, uma vez que ambas são inconsistentes 

com bolhas racionais. Por outro lado, desvios não estacionários do modelo de expectativas 

racionais favorecem a hipótese de bolhas racionais. Cointegração implica que as séries não 

podem desviar-se indefinidamente, pois devem satisfazer uma condição de equilíbrio. Ao 

examinar seminalmente a cointegração entre preços e dividendos, Campbell e Shiller (1987) 

detectam desvios persistentes dos preços em relação aos fundamentos, o que favorece a 

existência de bolhas racionais. Em avaliação análoga à cointegração, Froot e Obstfeld (1991) 

aplicam procedimentos de raiz unitária na razão dividendo-preço, rejeitando-se a hipótese de 

estacionariedade da respectiva série (ausência de cointegração entre preços e seus 

fundamentos). Evidências são consistentes com a hipótese de presença de bolhas racionais. 
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Tabela 22 – Quebra no regime Gregory Hansen: Bovespa 

 

 

As avaliações tradicionais de cointegração baseiam-se nos resíduos, testando-se a 

hipótese nula de ausência de cointegração contra a hipótese alternativa de que a relação é 

cointegrada no sentido de Engle e Granger (1987), o que significa que uma combinação linear 

das variáveis integradas possui uma distribuição estacionária. No caso de uma estrutura em 

painel, testes de cointegração que não levam em consideração quebras estruturais sofrem de 

um baixo poder tanto para uma quantidade grande ou pequena de unidades no painel. Nas 

Tabelas 22 e 23, o módulo utilizado foi desenvolvido recentemente por Perez Perez (2013), 

viabilizando o procedimento original de Gregory-Hansen em um componente de software 

estatístico. A vantagem da análise são evidências a partir das quais se espera que 

procedimentos em painel corroborem. Em cada empresa da Bovespa, aplica-se o 

procedimento de Gregory-Hansen, permitindo-se a detecção ou não de cointegração, quebras 

estruturais desconhecidas individuais, assim como evidências não sujeitas a distúrbios de 

dependência nas seções transversais.  

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

BRGE12 -8.67 2000q1 -15.81 2000q2 -117.62 2000q2 INEP4 -12.05 2002q2 -13.09 1997q4 -104.41 1997q4

CRIV4 -5.87 1997q1 -37.48 2001q4 -159.47 2001q4 ITSA4 -15.5 1997q4 -12.05 2007q1 -100.31 2007q1

RPAD5 -19.99 1997q2 -23.73 1996q3 -134.59 1996q3 ITEC3 -13.01 2000q1 -13.14 2000q1 -106.36 2000q1

BRIV4 -4.91 2000q1 -26.49 2007q4 -165.96 2007q4 ITUB4 -13.37 2007q3 -15.76 2006q3 -114.83 2006q3

ALPA4 -10.63  1999q1 -11.37 2002q2 -95.60 2002q2 JBDU4 -5.47 1996q3 -10.64 1996q3 -83.18 1996q3

BAZA3 -11.51 2000q2 -11.85 2001q2 -98.20 2001q2 MLFT4 -10.69 2010q1 -10.67 2010q1 -91.76 2010q1

AMBV4 -9.30 2002q4 -9.68 2008q1 -90.94 2008q1 KLBN4 -14.46 2000q2 -14.77 2009q1 -112.13 2009q1

CBEE3 -4.05 2008q2 -13.94 2003q3 -116.62 2003q3 LIGT3 -7.1 1997q1 -7.09 1997q1 -60.94 1997q1

BDLL4 -10.89 2001q3 -12.27 2001q1 -101.08 2001q1 LAME4 -10.77 2005q4 -11.37 2002q2 -95.02 2002q2

BOBR4 -22.06 2000q4 -12.23 2000q3 -99.13 2000q3 MGEL4 -8.27 2006q2 -11.01 2007q4 -93.62 2007q4

BBDC4 -11.11 1997q1 -12.12 2009q1 -100.64 2009q1 POMO4 -14.18 1996q4 -11.14 2001q3 -93.73 2001q3

BBAS3 -6.43 1996q3 -13.50 2006q1 -97.79 2006q1 BMEB4 -5.7 2009q4 -20.62 1997q3 -136.98 1997q3

BRKM5 -7.43 2000q1 -8.33 2002q1 -72.18 2002q1 MTSA4 -15.97 2008q4 -14.21 2006q2 -113.10 2006q2

BMTO4 -10.16 2006q2 -10.75 2006q4 -92.05 2006q4 MOAR3 -17.52 1997q1 -18.57 1997q2 -128.67 1997q2

CLSC4 -10.80 2008q4 -11.06 2007q2 -93.83 2007q2 BNBR4 -5.05 1997q1 -17.82 1996q3 -130.03 1996q3

CMIG4 -7.18 1997q3 -12.03 2008q4 -120.02 2008q4 OIBR4 -9.21 2006q3 -9.97 2008q3 -87.71 2008q3

CTNM4 -11.64 1996q3 -11.25 1996q3 -93.92 1996q3 PETR4 -12.35 2007q1 -12.73 2000q3 -102.91 2000q3

PNVL3 -11.24 1998q1 -10.09 1997q4 -86.99 1997q4 PTNT4 -10.05 1997q4 -10.33 1996q3 -89.04 1996q3

ELEK4 -11.40 1996q3 -11.40 1996q3 -96.18 1996q3 PMET6 -14.79 1998q2 -13.57 1998q2 -105.15 1998q2

ELET6 -17.25 1996q3 -11.42 1997q4 -94.67 1997q4 RAPT4 -8.2 2004q3 -16.61 2003q4 -121.36 2003q4

ESTR4 -35.52 1996q3 -13.52 1996q3 -107.56 1996q3 RCSL4 -13.43 1998q2 -11.37 1997q3 -94.46 1997q3

ETER3 -6.06 2001q1 -6.04 2001q1 -49.96 2001q1 CSNA3 -9.54 2006q2 -9.92 2000q3 -86.25 2000q3

PTPA4 -10.69 2002q2 -11.03 2003q1 -96.05 2003q1 CRUZ3 -4.87 1998q4 -30.51 2002q4 -167.23 2002q4

FESA4 -10.29 2009q4 -12.27 2009q3 -100.27 2009q3 SULT4 -9.71 1999q4 -10.97 2009q4 -93.49 2009q4

FJTA4 -11.30 2007q1 -11.98 2008q1 -96.29 2008q1 SUZB5 -10.72 2006q1 -10.79 2006q1 -92.32 2006q1

FRAS4 -7.31 2000q4 -15.46 1997q4 -117.37 1997q4 TEKA4 -9.8 2002q3 -9.87 2002q3 -85.68 2002q3

GGBR4 -10.00 2006q4 -10.10 2008q4 -87.46 2008q4 VIVT4 -13.42 2001q3 -13.51 2000q3 -107.68 2000q3

GOAU4 -10.08 2006q4 -10.15 2006q4 -88.07 2006q4 UNIP6 -10.39 2003q1 -10.46 2003q1 -89.60 2003q1

CGRA4 -11.15 2009q4 -13.49 2004q2 -109.72 2004q2 USIM5 -6.82 2009q2 -13.17 2005q4 -107.30 2005q4

GUAR3 -16.17 2006q4 -11.24 2006q4 -94.26 2006q4 VALE5 -5.76 2009q1 -17.71 2005q2 -137.46 2005q2

SGAS4 -5.51 2006q2 -13.31 2006q1 -108.49 2006q1

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime): ADF e Zt: -5,47 (1%); -4,95

(5%); -4,68 (10%); Za: -57,17 (1%); -47,04 (5%); -41,85 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

Modelo: Quebra no Regime (Change in Regime)
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O objetivo dos testes ADF,    e    baseados nos resíduos é que seja possível analisar 

a possibilidade de que haja uma combinação linear estacionária entre variáveis não 

estacionárias, o que caracteriza a cointegração. Os resultados são obtidos a partir de dois 

modelos: i) quebra no regime de Gregory e Hansen (1996a); ii) quebra no regime e tendência 

de Gregory e Hansen (1996b). A motivação do segundo modelo é que existem situações em 

que a cointegração se mantém durante um período relativamente longo de tempo, mudando-

se, no entanto, para uma nova relação de longo prazo. Permitem-se mudanças no intercepto  , 

mudanças nos coeficientes   e também nos coeficientes de tendência   nas regressões das 

empresas da Bovespa. Nas Tabelas 22 e 23, verifica-se que, em todas as empresas analisadas, 

rejeita-se a hipótese nula de ausência de cointegração ao nível de 1%. Não se rejeita a 

hipótese de cointegração entre preços e fundamentos, o que caracteriza a não rejeição do 

Modelo de Crescimento de Gordon (MCD) com quebras estruturais desconhecidas. 

 

Tabela 23 – Quebra no regime e tendência Gregory Hansen: Bovespa

 

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

BRGE12 -10.67 2000q1 -16.10 2000q2 -117.48 2000q2 INEP4 -15.16 1997q3 -13.22 1997q3 -105.46 1997q3

CRIV4 -6.77 2000q1 -40.69 2009q3 -154.60 2009q3 ITSA4 -19.93 2008q3 -12.38 2009q2 -101.89 2009q2

RPAD5 -23.70 2000q1 -24.06 1996q3 -134.76 1996q3 ITEC3 -13.06 2000q1 -13.18 2000q1 -106.36 2000q1

BRIV4 -5.99 2000q3 -27.45 2004q2 -165.59 2004q2 ITUB4 -14.7 2007q3 -15.90 2006q3 -114.91 2006q3

ALPA4 -11.08 2009q1 -11.48 2002q2 -96.08 2002q2 JBDU4 -5.39 1997q3 -10.64 1996q3 -83.09 1996q3

BAZA3 -5.99 2000q3 -27.45 2004q2 -165.59 2004q2 MLFT4 -9.32 2000q4 -11.04 2000q3 -93.65 2000q3

AMBV4 -10.32 2008q1 -10.31 2009q2 -96.75 2009q2 KLBN4 -14.98 2008q4 -15.41 2003q4 -114.11 2003q4

CBEE3 -13.36 2009q1 -15.99 2009q2 -124.16 2009q2 LIGT3 -9.84 1998q4 -10.77 1999q1 -92.19 1999q1

BDLL4 -10.59 2007q2 -13.12 1996q4 -104.00 1996q4 LAME4 -10.31 2009q1 -11.72 2004q1 -96.97 2004q1

BOBR4 -22.78 2000q3 -12.39 2000q3 -99.80 2000q3 MGEL4 -8.34 2006q3 -11.01 2007q4 -93.62 2007q4

BBDC4 -11.58 2000q1 -12.44 2009q1 -101.30 2009q1 POMO4 -16.82 1999q1 -11.18 1999q1 -94.01 1999q1

BBAS3 -7.02 1997q1 -13.65 2005q4 -95.92 2005q4 BMEB4 -6.45 1999q1 -21.02 2010q1 -136.31 2010q1

BRKM5 -7.94 1996q3 -8.39 2002q1 -72.77 2002q1 MTSA4 -18.46 2009q1 -14.53 2005q1 -113.19 2005q1

BMTO4 -10.81 2006q3 -11.13 2006q4 -94.67 2006q4 MOAR3 -18.02 2009q3 -18.75 1997q2 -129.22 1997q2

CLSC4 -10.23 2006q1 -11.76 2009q3 -97.82 2009q3 BNBR4 -7.21 1996q3 -20.31 2010q1 -129.05 2010q1

CMIG4 -8.22 2009q4 -14.44 2007q3 -120.56 2007q3 OIBR4 -9.58 2008q4 -10.18 2008q3 -89.39 2008q3

CTNM4 -12.28 1996q3 -11.45 1996q3 -95.35 1996q3 PETR4 -9.26 2006q2 -13.13 2007q3 -104.64 2007q3

PNVL3 -12.71 1999q1 -10.21 1998q4 -87.95 1998q4 PTNT4 -10.09 2000q3 -10.43 2001q3 -89.86 2001q3

ELEK4 -11.72 1996q3 -11.65 1996q3 -97.28 1996q3 PMET6 -14.51 2003q2 -13.52 2003q2 -105.04 2003q2

ELET6 -21.44 1998q3 -11.5 1998q3 -94.86 1998q3 RAPT4 -8.5 2005q4 -16.71 2003q4 -121.52 2003q4

ESTR4 -12.26 1999q4 -14.32 1996q3 -110.13 1996q3 RCSL4 -17.06 1996q3 -11.78 1996q3 -97.03 1996q3

ETER3 -9.30 2000q3 -9.36 2000q3 -81.97 2000q3 CSNA3 -9.54 2000q4 -10.00 2000q3 -86.83 2000q3

PTPA4 -11.22 2007q4 -12.16 2007q2 -100.02 2007q2 CRUZ3 -6.00 2005q3 -30.93 1996q3 -151.51 1996q3

FESA4 -10.35 2009q4 -12.21 2009q3 -99.83 2009q3 SULT4 -10.53 2009q4 -11.73 2009q4 -97.70 2009q4

FJTA4 -13.86 2002q4 -11.97 1996q4 -96.39 1996q4 SUZB5 -10.97  2008q2 -11.45 2006q4 -96.72 2006q4

FRAS4 -8.42 2005q2 -16.17 2004q3 -118.98 2004q3 TEKA4 -10.09 2001q4 -10.16 2001q4 -88.00 2001q4

GGBR4 -12.05 2008q4 -12.32 2008q4 -102.27 2008q4 VIVT4 -14.27 2005q3 -15.05 2003q2 -112.72 2003q2

GOAU4 -11.82 2008q4 -11.95 2008q4 -99.61 2008q4 UNIP6 -10.57 1998q3 -11.30 2001q3 -95.16 2001q3

CGRA4 -13.09 2010q1 -13.59 2004q2 -108.99 2004q2 USIM5 -8.72 2004q1 -15.73 2004q3 -116.96 2004q3

GUAR3 -19.02 2003q2 -11.36 2006q4 -94.67 2006q4 VALE5 -18.4 2008q1 -18.91 1996q3 -131.47 1996q3

SGAS4 -13.73 2004q3 -14.33 2004q2 -112.42 2004q2

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime and trend): ADF e Zt: -6,02

(1%); -5,50 (5%); -5,24 (10%); Za: -69,37 (1%); -58,58 (5%); -53,31 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

Modelo: Quebra no Regime e Tendência  (Change in Regime and Trend)
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Admitindo-se a possibilidade de múltiplas quebras estruturais em estruturas de painel, 

adota-se o procedimento de cointegração Multiplicador de Lagrange (LM) proposto por 

Westerlund (2006). A distribuição limitante é invariante em relação ao número e períodos de 

quebras, em que não é necessária a obtenção de diferentes valores críticos para todos os 

possíveis padrões de quebras. Como não há conhecimento a priori sobre localização das 

possíveis quebras, são tratadas metodologicamente como variáveis endógenas estimadas a 

partir do conjunto de dados. Westerlund (2006) segue o procedimento de Bai e Perron (1998, 

2003), em que se obtém a localização das quebras por meio da minimização global da soma 

dos resíduos ao quadrado. O procedimento comporta quebras na constante e tendência das 

regressões das empresas individuais, pois a omissão de quebras estruturais tende a gerar 

distorções de tamanho nos testes de cointegração. O procedimento admite múltiplas quebras, 

mas não comporta a dependência nas seções transversais.  

Neste procedimento, inicialmente estimam-se os parâmetros de regressão 

desconhecidos com quebras desconhecidas quando T observações estiverem disponíveis para 

cada empresa. Impõe-se um comprimento mínimo para as subamostras. A minimização ocorre 

em todas as partições possíveis que cumpram o critério de possuir um comprimento T mínimo 

e os estimadores de quebras são considerados minimizadores globais. O segundo passo 

consiste em utilizar a soma dos resíduos ao quadrado para se estimar o número de quebras a 

incluir na regressão de cointegração a partir de um critério de informação. Como a ausência 

de quebras também é permitida, a soma dos resíduos ao quadrado é comparada com a soma 

dos resíduos para um modelo em que não existem quebras. Nas Tabelas 24 e 25, apresentam-

se os resultados do teste LM de cointegração em painel. Consideram-se os modelos: i) quebra 

na constante; e ii) quebra na constante e tendência. 

A avaliação LM indica a existência até 3 quebras estruturais para a maior parte das 

empresas da Bovespa. No período de 1994 a 1999, detectaram-se as quebras em 1996 (3º e 4º 

trimestres); 1997 (1º, 2º e 4º trimestres); 1998 (3º e 4º trimestres); 1999 (3º e 4º trimestres). O 

período caracteriza-se pelo efeito contágio das crises asiática e russa de 1997-1999, assim 

como a crise de desvalorização cambial no Brasil em 1999. No período de 2000 a 2005, as 

quebras ocorreram em 2000 (2º e 4º trimestres); 2001 (4º trimestre); 2002 (3º e 4º trimestres); 

2003 (3º e 4º trimestres); 2004 (1º, 2º e 3º trimestres); 2005 (4º trimestre). O período 

corresponde ao esgotamento do processo especulativo das ações de empresas de tecnologia 

em 2000-2001 na NYSE e Nasdaq; crise econômica na Argentina em 2001-2002, assim como 

os ataques de 11 de setembro de 2001. No período de 2006 a 2012, as quebras ocorreram em 

2008 (4º trimestre) e em 2010 (1º trimestre). O momento se caracteriza principalmente pela 
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crise originada no mercado de hipotecas de alto risco (subprime) de 2006-2009, cujos efeitos 

são sentidos pelo mercado global até 2010-2011. 

A estatística LM é de 36,372 e 25,758, superiores ao valor crítico a partir da 

distribuição bootstrap, rejeitando-se a hipótese de cointegração entre dividendos e preços, 

supondo-se que o processo de erro seja independente entre as empresas da Bovespa. Uma 

contribuição da análise é que, além de utilizar os procedimentos de Gregory e Hansen (1996a, 

1996b) para se analisar a relação entre preços e dividendos ao nível da empresa com quebras, 

é adotada uma metodologia recente em painel que comporta quebras estruturais na constante e 

tendência nas equações individuais de cointegração. Na medida em que os resultados do 

módulo de Perez Perez (2013) indicam fortes evidências de cointegração entre dividendos e 

preços ao nível de cada empresa da Bovespa, as evidências fornecidas em Westerlund (2006) 

a partir de dados em painel com quebras estruturais aparentemente não corroboram ou 

esclarecem o procedimento univariado. Entretanto, a hipótese alternativa do procedimento de 

Westerlund (2006) é heterogênea, em que somente alguns indivíduos não são cointegrados. 

 Uma implicação comum à maioria dos procedimentos de cointegração em painel é que 

não comportam quebras estruturais presentes em dados que se estendem em um longo período 

de tempo. Embora quebras podem se manifestar de diferentes maneiras, as quebras mais 

conhecidas são aquelas que afetam o próprio vetor de cointegração. Westerlund e Edgerton 

(2008) avaliam que, recentemente, tem havido o desenvolvimento e adoção de dados em 

painel com um grande número de unidades, países e setores. O intuito é analisar variáveis em 

painel potencialmente não estacionárias, ao mesmo tempo em que se obtém poder estatístico 

por meio do conjunto de informações de todas as empresas. Trata-se de um ganho em relação 

à relativa precisão de testes univariados. Os denominados testes de raiz unitária e 

cointegração de primeira geração foram desenvolvidos a partir de pressupostos 

simplificadores, como o procedimento de Pedroni (1999, 2004) e Larsson et al. (2001). 
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Tabela 24 – Quebra na constante Westerlund (2006): Bovespa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRGE12 0 0 0 0 0 INEP4 2T1997 0 0 0 0

CRIV4 0 0 0 0 0 ITSA4 3T2003 0 0 0 0

RPAD5 0 0 0 0 0 ITEC3 4T1999 0 0 0 0

BRIV4 0 0 0 0 0 ITUB4 4T2003 0 0 0 0

ALPA4 3T2002 0 0 0 0 JBDU4 3T1996 0 0 0 0

BAZA3 4T1997 1T2001 0 0 0 MLFT4 0 0 0 0 0

AMBV4 2T2009 0 0 0 0 KLBN4 1T2004 0 0 0 0

CBEE3 1T2009 0 0 0 0 LIGT3 4T1996 3T1999 0 0 0

BDLL4 0 0 0 0 0 LAME4 3T2002 1T2007 0 0 0

BOBR4 2T2000 0 0 0 0 MGEL4 0 0 0 0 0

BBDC4 0 0 0 0 0 POMO4 3T2009 0 0 0 0

BBAS3 4T2005 0 0 0 0 BMEB4 0 0 0 0 0

BRKM5 4T2001 0 0 0 0 MTSA4 3T2008 0 0 0 0

BMTO4 4T2006 0 0 0 0 MOAR3 0 0 0 0 0

CLSC4 4T2004 0 0 0 0 BNBR4 3T1996 0 0 0 0

CMIG4 1T2010 0 0 0 0 OIBR4 0 0 0 0 0

CTNM4 0 0 0 0 0 PETR4 4T2000 0 0 0 0

PNVL3 2T2009 0 0 0 0 PTNT4 0 0 0 0 0

ELEK4 0 0 0 0 0 PMET6 3T1996 0 0 0 0

ELET6 0 0 0 0 0 RAPT4 1T2004 0 0 0 0

ESTR4 0 0 0 0 0 RCSL4 2T1997 0 0 0 0

ETER3 3T1998 2T2001 0 0 0 CSNA3 0 0 0 0 0

PTPA4 4T2002 0 0 0 0 CRUZ3 0 0 0 0 0

FESA4 1T2002 0 0 0 0 SULT4 0 0 0 0 0

FJTA4 0 0 0 0 0 SUZB5 0 0 0 0 0

FRAS4 4T2000 0 0 0 0 TEKA4 0 0 0 0 0

GGBR4 4T2000 2T2004 4T2008 0 0 VIVT4 0 0 0 0 0

GOAU4 4T2003 4T2008 0 0 0 UNIP6 3T1999 1T2009 0 0 0

CGRA4 3T2004 0 0 0 0 USIM5 2T2004 1T2009 0 0 0

GUAR3 0 0 0 0 0 VALE5 1T2010 0 0 0 0

SGAS4 3T2004 2T2007 0 0 0

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (dividendos e preços: Bovespa)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): Quebra na Constante (Break in Constant)

Pontos de Quebra Estimados

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 36,372 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas Bovespa: T = 76 e k = 4.
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Tabela 25 – Quebra na constante e tendência Westerlund (2006): Bovespa 

 

 

Até o momento, os procedimentos de raiz unitária e cointegração pressupõem 

independência nas seções transversais. Mesmo o procedimento de Westerlund (2006) mantém 

esse pressuposto de independência. Ao se analisar dados macroeconômicos e financeiros, 

como preços e dividendos, dependências nas seções transversais tendem a ser o contexto mais 

comum para a análise dos dados. No entanto, nos procedimentos de primeira geração, essa 

propriedade havia sido ignorada e as propriedades de tamanho podem não ser confiáveis 

quando a pressuposto não reflete os dados analisados. Em relação ao rigor metodológico, o 

procedimento de Westerlund (2006) é um avanço por admitir as quebras estruturais. 

Conforme Westerlund e Edgerton (2008), processos cointegrados tendem a favorecer 

estatisticamente o modelo espúrio quando o processo verdadeiro possui quebras estruturais, 

mas é cointegrado.  

BRGE12 0 0 0 0 0 INEP4 0 0 0 0 0

CRIV4 0 0 0 0 0 ITSA4 0 0 0 0 0

RPAD5 0 0 0 0 0 ITEC3 4T1999 0 0 0 0

BRIV4 0 0 0 0 0 ITUB4 0 0 0 0 0

ALPA4 0 0 0 0 0 JBDU4 3T1996 0 0 0 0

BAZA3 3T1999 2T2002 0 0 0 MLFT4 0 0 0 0 0

AMBV4 0 0 0 0 0 KLBN4 0 0 0 0 0

CBEE3 1T2009 0 0 0 0 LIGT3 4T1998 0 0 0 0

BDLL4 0 0 0 0 0 LAME4 3T2002 0 0 0 0

BOBR4 0 0 0 0 0 MGEL4 0 0 0 0 0

BBDC4 0 0 0 0 0 POMO4 0 0 0 0 0

BBAS3 4T2005 0 0 0 0 BMEB4 0 0 0 0 0

BRKM5 0 0 0 0 0 MTSA4 0 0 0 0 0

BMTO4 0 0 0 0 0 MOAR3 0 0 0 0 0

CLSC4 0 0 0 0 0 BNBR4 0 0 0 0 0

CMIG4 0 0 0 0 0 OIBR4 0 0 0 0 0

CTNM4 0 0 0 0 0 PETR4 0 0 0 0 0

PNVL3 0 0 0 0 0 PTNT4 0 0 0 0 0

ELEK4 0 0 0 0 0 PMET6 0 0 0 0 0

ELET6 0 0 0 0 0 RAPT4 0 0 0 0 0

ESTR4 3T1996 0 0 0 0 RCSL4 0 0 0 0 0

ETER3 1T1997 4T2000 0 0 0 CSNA3 0 0 0 0 0

PTPA4 0 0 0 0 0 CRUZ3 0 0 0 0 0

FESA4 0 0 0 0 0 SULT4 0 0 0 0 0

FJTA4 0 0 0 0 0 SUZB5 0 0 0 0 0

FRAS4 0 0 0 0 0 TEKA4 0 0 0 0 0

GGBR4 2T2004 4T2008 0 0 0 VIVT4 0 0 0 0 0

GOAU4 2T2004 0 0 0 0 UNIP6 4T2000 0 0 0 0

CGRA4 0 0 0 0 0 USIM5 2T2004 0 0 0 0

GUAR3 0 0 0 0 0 VALE5 0 0 0 0 0

SGAS4 3T2004 0 0 0 0

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 25,758 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas Bovespa: T = 76 e k = 4.

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (dividendos e preços: Bovespa)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): 

Quebra na Constante e Tendência (Break in Constant and Trend)

Pontos de Quebra Estimados
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O procedimento de cointegração em painéis dependentes na Tabela 26 comporta erros 

heterocedásticos e serialmente correlacionados, interceptos e tendências temporais específicas 

às empresas da amostra e dependência nas seções transversais. Westerlund e Edgerton (2008) 

observam que ajustes para comportar a dependência nas seções transversais não são 

completamente efetivos, mas os procedimentos apresentam razoável precisão em relação à 

detecção da localização da quebra estrutural. No entanto, deve-se considerar a hipótese de 

inter-relações econômicas entre as empresas, assim como o fato de enfrentarem choques 

macroeconômicos comuns, como efeitos nas taxas de juros, câmbio, crescimento econômico e 

cotação do petróleo. Assim, uma das contribuições à análise do modelo de expectativas 

racionais é a aplicação de técnicas econométricas em painel que considerem ambas as quebras 

estruturais e a dependência nas seções transversais para fornecer resultados precisos e 

confiáveis sobre a relação de longo prazo entre preços e dividendos ao nível da empresa.  

Além da dependência nas seções transversais e quebras estruturais no intercepto e no 

coeficiente angular, o procedimento comporta erros heterocedásticos e serialmente 

correlacionados, assim como tendências temporais específicas às empresas. A respectiva 

hipótese nula é a de que todas as empresas possuem relações espúrias de dividendos e preços, 

enquanto a hipótese alternativa é a de que algumas empresas possuem relações espúrias e 

outras possuem relações cointegradas. A estatística       de Westerlund e Edgerton (2008), 

ao contrário dos resultados univariados obtidos pelo procedimento de Perez Perez (2013), 

falha em rejeitar a hipótese nula de ausência de cointegração. A sensibilidade dos resultados é 

examinada na presença de 0 a 5 fatores comuns não observados endogenamente 

determinados. Entretanto, a suposição de um número máximo de 3 fatores tende a ser 

suficiente, conforme Westerlund e Edgerton (2008, p. 679) e Pesaran et al. (2013, p. 103). 
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Tabela 26 – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): Bovespa 

 

 

Em relação aos pontos estimados, no período de 1994 a 1999, as quebras ocorreram 

em 1995 (4º trimestre); 1996 (1º e 2º trimestres); 1997 (1º e 2º trimestres); 1998 (1º, 3º e 4º 

trimestres); 1999 (1º, 2º e 3º trimestres). O período contempla a recuperação e estabilidade 

macroeconômica do Brasil a partir de 1995 com o Plano Real, assim como a criação do 

Conselho Nacional de Desestatização (CND) e ampliação do Programa Nacional de 

Desestatização (PND); crises asiática e russa em 1997-1998; crise financeira de 1999 no 

Brasil. No período de 2000 a 2005, quebras ocorreram em 2000 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 

2001 (1º e 2º trimestres); 2002 (1º e 3 trimestres); 2003 (2º e 4º trimestres); 2004 (1º, 2º e 4º 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

tau_n 5.136 6.104 6.196 6.263 5.877 5.894 6.069 3.421 6.139 3.680 6.449 3.843

p-value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

BRGE12 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1 1999Q1

CRIV4 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3

RPAD5 1998Q4 2010Q4 1998Q4 2010Q4 1998Q4 2010Q4 1998Q4 2010Q4 1998Q4 2010Q4 1998Q4 2010Q4

BRIV4 2007Q4 2008Q1 2007Q4 2008Q1 2007Q4 2008Q1 2007Q4 2008Q1 2007Q4 2008Q1 2007Q4 2008Q1

ALPA4 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3 2002Q3

BAZA3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3 1999Q3

AMBV4 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3

CBEE3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3

BDLL4 1996Q2 1996Q1 1996Q2 1996Q1 1996Q2 1996Q1 1996Q2 1996Q1 1996Q2 1996Q1 1996Q2 1996Q1

BOBR4 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1 2000Q1

BBDC4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4 2007Q4

BBAS3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3 2006Q3

BRKM5 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4 2005Q4

BMTO4 2008Q4 2008Q3 2008Q4 2008Q3 2008Q4 2008Q3 2008Q4 2008Q3 2008Q4 2008Q3 2008Q4 2008Q3

CLSC4 2007Q4 2009Q2 2007Q4 2009Q2 2007Q4 2009Q2 2007Q4 2009Q2 2007Q4 2009Q2 2007Q4 2009Q2

CMIG4 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2 2007Q2

CTNM4 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1 1997Q1

PNVL3 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4

ELEK4 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2 1996Q2

ELET6 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1

ESTR4 2003Q2 1995Q4 2003Q2 1995Q4 2003Q2 1995Q4 2003Q2 1995Q4 2003Q2 1995Q4 2003Q2 1995Q4

ETER3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3 1998Q3

PTPA4 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1 2006Q1

FESA4 2008Q3 2005Q2 2008Q3 2005Q2 2008Q3 2005Q2 2008Q3 2005Q2 2008Q3 2005Q2 2008Q3 2005Q2

FJTA4 2007Q4 2008Q3 2007Q4 2008Q3 2007Q4 2008Q3 2007Q4 2008Q3 2007Q4 2008Q3 2007Q4 2008Q3

FRAS4 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2 2003Q2

GGBR4 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2

GOAU4 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2 2004Q2

CGRA4 2005Q3 2004Q4 2005Q3 2004Q4 2005Q3 2004Q4 2005Q3 2004Q4 2005Q3 2004Q4 2005Q3 2004Q4

GUAR3 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1 Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).
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trimestres); 2005 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres). O período é marcado pela retomada do 

crescimento do Brasil em 2000, mas também por choques externos como quebras do sistema 

bancário na Argentina e oscilações macroeconômicas entre 2001 e 2002 frente aos ataques de 

11 de setembro; diminuição do crescimento em 2005 a partir de taxas de juros elevadas e 

valorização cambial. No período de 2006 a 2012, detectaram-se quebras em 2006 (1º e 4º 

trimestres); 2007 (1º, 2º e 4º trimestres), 2008 (1º, 3º e 4º trimestres); 2009 (1º, 2º, 3º e 4º 

trimestres); 2010 (2º, 3º e 4º trimestres). O período corresponde à crise financeira de 2007-

2009, considerada como uma segunda grande depressão, assim como a recuperação 

econômica no Brasil a partir de 2010. 

Mesmo considerando que o procedimento de Westerlund e Edgerton (2008) seja 

robusto na presença de quebras e dependência na seção transversal, além de identificar 

quebras de forma mais sistemática em relação ao procedimento de Westerlund (2006), até o 

momento, as evidências se mantêm mistas em relação à validade empírica do Modelo de 

Crescimento de Gordon (MCG) por meio da potencial cointegração entre dividendos e preços. 

Se procedimentos tradicionais de séries temporais Gregory e Hansen (1996a, 1996b) com 

quebras recentemente viabilizados por Perez e Perez (2013) sistematicamente rejeitam a 

hipótese de que preços e fundamentos não sejam cointegrados, levantam-se suspeitas em 

relação às propriedades de tamanho e poder dos testes e aos respectivos valores críticos das 

estatísticas. Desta forma, os valores críticos são adequados à amostra da Bovespa?  

Uma motivação essencial para o desenvolvimento recente de procedimentos de 

cointegração em painel tem sido a possível obtenção de poder por meio da utilização de todo 

o conjunto de unidades (neste caso, as empresas da Bovespa), o que supostamente aumenta a 

precisão de procedimentos denominados univariados, como o de Perez e Perez (2013) 

baseado nas formulações de Gregory e Hansen (1996a, 1996b). Por outro lado, a busca pelo 

aumento de poder implica também na aplicação de modelos com hipóteses adequadas às 

séries financeiras, especialmente no caso mais fundamental de se ignorar quebras estruturais e 

dependência dos termos de erro entre os membros do painel. O procedimento de Westerlund e 

Edgerton (2008) fornece apenas um conjunto de valores críticos para todas as situações 

consideradas, mas em que medida essa propriedade produz estatísticas com tamanho e poder 

adequados ao conjunto de dados analisados? 
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Tabela 26 [cont.] – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): Bovespa

 

 

Em análise de cointegração em painel, os valores críticos são potencialmente 

diferentes para cada estrutura amostral, o que é possível obter por meio de técnicas de 

reamostragem. Gutierrez (2010) recentemente estende o procedimento dos testes ADF,    e 

   de cointegração com quebras estruturais de Gregory e Hansen (1996a, 1996b) adotando-se 

o método proposto por Maddala e Wu (1999) de combinação de p-valores. A hipótese nula 

em questão é a de ausência de cointegração para todas as empresas no painel contra a hipótese 

alternativa de cointegração, comportando-se por uma mudança de regime para ao menos 

algumas das regressões. Ao se comparar o novo procedimento em relação ao teste de Pedroni 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

5.136 6.104 6.196 6.263 5.877 5.894 6.069 3.421 6.139 3.680 6.449 3.843

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

INEP4 1997Q2 1997Q1 1997Q2 1997Q1 1997Q2 1997Q1 1997Q2 1997Q1 1997Q2 1997Q1 1997Q2 1997Q1

ITSA4 2008Q4 2009Q1 2008Q4 2009Q1 2008Q4 2009Q1 2008Q4 2009Q1 2008Q4 2009Q1 2008Q4 2009Q1

ITEC3 2000Q3 2000Q2 2000Q3 2000Q2 2000Q3 2000Q2 2000Q3 2000Q2 2000Q3 2000Q2 2000Q3 2000Q2

ITUB4 2008Q1 2009Q4 2008Q1 2009Q4 2008Q1 2009Q4 2008Q1 2009Q4 2008Q1 2009Q4 2008Q1 2009Q4

JBDU4 2004Q4 1995Q4 2004Q4 1995Q4 2004Q4 1995Q4 2004Q4 1995Q4 2004Q4 1995Q4 2004Q4 1995Q4

MLFT4 1999Q1 1999Q2 1999Q1 1999Q2 1999Q1 1999Q2 1999Q1 1999Q2 1999Q1 1999Q2 1999Q1 1999Q2

KLBN4 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1 2004Q1

LIGT3 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1 1998Q1

LAME4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4 2003Q4

MGEL4 2008Q2 2008Q1 2008Q2 2008Q1 2008Q2 2008Q1 2008Q2 2008Q1 2008Q2 2008Q1 2008Q2 2008Q1

POMO4 2010Q3 2010Q4 2010Q3 2010Q4 2010Q3 2010Q4 2010Q3 2010Q4 2010Q3 2010Q4 2010Q3 2010Q4

BMEB4 2010Q2 2010Q3 2010Q2 2010Q3 2010Q2 2010Q3 2010Q2 2010Q3 2010Q2 2010Q3 2010Q2 2010Q3

MTSA4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4 2010Q4

MOAR3 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4 2006Q4

BNBR4 1996Q1 1995Q4 1996Q1 1995Q4 1996Q1 1995Q4 1996Q1 1995Q4 1996Q1 1995Q4 1996Q1 1995Q4

OIBR4 2001Q1 1999Q2 2001Q1 1999Q2 2001Q1 1999Q2 2001Q1 1999Q2 2001Q1 1999Q2 2001Q1 1999Q2

PETR4 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3 2008Q3

PTNT4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4

PMET6 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4 1995Q4

RAPT4 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2 2009Q2

RCSL4 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1 1996Q1

CSNA3 2000Q4 2005Q2 2000Q4 2005Q2 2000Q4 2005Q2 2000Q4 2005Q2 2000Q4 2005Q2 2000Q4 2005Q2

CRUZ3 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2 2009Q3 2009Q2

SULT4 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1 2007Q2 2007Q1

SUZB5 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3 2009Q3

TEKA4 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1 2002Q1

VIVT4 2003Q4 2003Q3 2003Q4 2003Q3 2003Q4 2003Q3 2003Q4 2003Q3 2003Q4 2003Q3 2003Q4 2003Q3

UNIP6 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2 2001Q2

USIM5 2005Q1 2006Q1 2005Q1 2006Q1 2005Q1 2006Q1 2005Q1 2006Q1 2005Q1 2006Q1 2005Q1 2006Q1

VALE5 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2 2008Q2

SGAS4 2005Q2 2005Q1 2005Q2 2005Q1 2005Q2 2005Q1 2005Q2 2005Q1 2005Q2 2005Q1 2005Q2 2005Q1

Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1
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(1999, 2004), Gutierrez (2010) mostra que o primeiro possui maior poder de rejeitar a 

hipótese nula quando há uma mudança estrutural no vetor de cointegração.  

A Tabela 27 apresenta os resultados do procedimento de Gutierrez (2010). As 

estatísticas indicam a rejeição da hipótese nula de ausência de cointegração. Evidências 

sugerem cointegração entre dividendos e preços, uma vez que as estatísticas situam-se muito 

distantes dos valores de 1% ou 5% de uma distribuição normal padrão. Em simulações, 

Gutierrez (2010) demonstra que o procedimento fornece propriedades adequadas de tamanho 

e poder para diferentes dimensões de T e N. Os resultados indicam que o modelo de 

expectativas racionais (retornos esperados constantes) não pode ser rejeitado, favorecendo a 

relação de longo prazo entre dividendos e preços ao nível da empresa na presença de quebras 

estruturais. Conforme Campbell et al. (1997, p. 253), o modelo relaciona o preço da ação a 

seus fluxos de caixa esperados (dividendos), em que esses proventos em qualquer período são 

apenas um componente do preço. Movimentos persistentes nos dividendos possuem um efeito 

muito maior sobre preços do que movimentos temporários.  

As quebras para o painel são identificadas em 1997 (1º e 4º trimestres); 1998 (1º 

trimestre); 1999 (2º e 4º trimestres); 2000 (3º trimestre); 2001 (3º e 4º trimestres); 2002 (2º e 

4º trimestres); 2003 (1º trimestre); 2004 (1º trimestre); 2008 (2º e 4º trimestres); 2009 (1º e 3º 

trimestres). Os anos de 1997-1999 possuem inter-relação, compreendendo a crise asiática, 

crise russa e crise monetária brasileira em 1999. O período de 2000-2002 relaciona-se 

principalmente com a desvalorização do real em relação ao dólar, combatida com medidas 

restritivas como redução de gastos públicos, aumento tributário e elevação da taxa de juros. O 

período de 2003 a 2008 é caracterizado por crescimento econômico e nenhuma interferência 

aparente de quebra estrutural. O período de 2007-2009 caracteriza a crise financeira, iniciada 

nos Estados Unidos com a falência do banco de investimentos Lehman Brothers, tornando-se 

um fenômeno global e sistêmico, cuja recuperação ocorreu em 2010 no Brasil. 
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Tabela 27 – Quebras estruturais em painel Gutierrez: Bovespa 

 

 

Até o momento, pressupõe-se que o erro não seja correlacionado entre as seções 

transversais. Gutierrez (2010) afirma que testes de cointegração em painel dependem de 

parâmetros de distúrbio associados com as propriedades de correlação nas seções transversais. 

Quando os erros são correlacionados entre os membros do painel, a distribuição das 

estatísticas de teste não são mais válidas, pois sofrem de parâmetros de distúrbio. Um método 

sugerido por Gutierrez (2010) é a obtenção da distribuição bootstrap das estatísticas de teste. 

Este procedimento comporta formas gerais de dependência nas seções transversais, além de 

não ser necessário estimar ou deduzir o número de possíveis fatores comuns desconhecidos 

que permeiam os dados financeiros das empresas.  

A rotina original de Gutierrez (2010) em linguagem GAUSS é estendida para 

comportar quebras heterogêneas e dependências das empresas da Bovespa. A programação 

original é direcionada para dados de países, cuja análise original é voltada para o problema de 

Feldstein-Horioka. Uma contribuição importante é que os resultados comportam as 

estatísticas para o painel por meio de valores críticos específicos à amostra analisada. As 

quebras estruturais são mostradas para o painel como um todo, mas também para cada 

empresa individual, tornando a análise poderosa o suficiente para inferência geral sem 

prescindir da análise de informações individuais. No cálculo de valores críticos por 

reamostragem, adota-se o procedimento proposto originalmente por Chang, Park e Song 

(2006) com 5.000 reamostragens. 

Z_a Z_t R_ADF Estatística

P_c ADF 4T1999 3T2000 3T2000 47.254

Z_c ADF 2T2002 1T1997 4T2008 -22.221

L_c ADF 2T1999 4T1997 1T1997 -29.664

P_c Zt 2T2008 3T2000 3T2000 64.125

Z_c Zt 3T2009 4T2002 4T2002 -29.046

L_c Zt 1T1998 3T2001 4T2001 -39.659

P_c Za 1T2009 1T2003 3T2008 64.125

Z_c Za 4T2009 1T2004 4T2008 -29.046

L_c Za 1T1997 1T2001 3T2001 -39.659

Nota: (i) Estatísticas seguem distribuição normal padrão. (ii) Testes baseados em Maddala e Wu

(1999), combinando-se p-valores individuais. (iii) Termos do processo de erro sem correlação entre

empresas do painel. (iv) Método de defasagem: Ng e Perron (2001).

Testes para Paineis com Quebras Estruturais de Gutierrez (2010)

Ho: Ausência de cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas

Pontos de Quebra Estimados e Estatísticas para o Painel
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Nas Tabelas 27 e 28, no período de 1994-1999, as quebras estruturais são detectadas 

em 1997 (1º, 3º e 4º trimestres); 1998 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 1999 (1º, 2º, 3º e 4º 

trimestres). Novamente, as quebras são observadas no período das crises asiática e russa, a 

partir das quais os investidores passaram a suspeitar da capacidade das autoridades monetárias 

brasileiras em manter a taxa de câmbio semifixa, contribuindo para a crise cambial de 1999 

no Brasil. No período de 2000-2005, detectaram-se quebras em 2000 (2º e 3º trimestre); 2001 

(1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2002 (1º, 2º, 3º, 4º trimestres); 2003 (1º, 2º, 3º, 4º trimestres); 2004 

(1º, 2º, 3 e 4º trimestres); 2005 (1º e 4º trimestres). Até 2002, o período é marcado pela 

desvalorização cambial e inflação, assim como aumento de tributos, redução de gastos 

públicos e aumento da taxa de juros no Brasil. No período de 2006-2012, detectaram-se 

quebras em 2006 (2º, 3º e 4º trimestres); 2007 (1º, 2º, 3º, 4º  trimestres); 2008 (1º, 2º, 3º, 4º 

trimestres); 2009 (1º, 2º, 3º e 4º  trimestres); 2010 (1º, 2º e 3º). O período compreende a crise 

financeira de 2007-2009, com recuperação da economia brasileira a partir de 2010. 

Considerando-se o pressuposto de quebras estruturais e dependência nas seções 

transversais por meio da distribuição de valores críticos por reamostragem, a Tabela 28 indica 

rejeição da hipótese de ausência de cointegração entre dividendos e preços ao nível de 1%. 

Encontram-se evidências favoráveis ao modelo de expectativas racionais sob a hipótese de 

retornos constantes no tempo, em que se detecta uma relação de longo prazo entre preços e 

dividendos a partir de técnicas de cointegração no modelo proposto por Campbell e Shiller 

(1987), supondo-se taxas de retorno constantes no tempo. A evidência não é comum em uma 

amostra finita, dado que a maior parte da literatura analisa índices nos quais poucas ações 

podem exercer um peso significativo, tendendo à rejeição de cointegração. Na Tabela 29, 

apresenta-se o resumo dos resultados na avaliação do Modelo de Crescimento de Gordon 

(MCG) para as empresas da Bovespa.  
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Tabela 28 – Procedimento bootstrap para quebras e dependência: Bovespa 

 

 

2T2005 3T2002 3T2003

id Z_a Z_t R_ADF id Z_a Z_t R_ADF

BRGE12 4T1999 3T2000 3T2000 INEP4 4T1997 4T1999 1T1998

CRIV4 2T2002 1T1997 4T2008 ITSA4 3T2007 3T1998 1T2007

RPAD5 2T1999 4T1997 1T1997 ITEC3 4T2007 2T2000 2T2000

BRIV4 2T2008 3T2000 3T2000 ITUB4 2T2010 1T2008 1T2007

ALPA4 3T2009 4T2002 4T2002 JBDU4 3T2010 1T1997 1T1997

BAZA3 1T1998 3T2001 4T2001 MLFT4 2T2010 3T2010 2T1998

AMBV4 1T2009 1T2003 3T2008 KLBN4 3T2004 1T2009 1T2010

CBEE3 4T2009 1T2004 4T2008 LIGT3 3T1997 3T1997 1T1997

BDLL4 1T1997 1T2001 3T2001 LAME4 2T2010 4T2002 4T2002

BOBR4 3T2010 4T2001 1T2001 MGEL4 2T2008 1T2007 2T2008

BBDC4 3T2009 3T1997 4T1997 POMO4 2T2007 1T2002 1T2002

BBAS3 3T2006 2T2006 4T2008 BMEB4 3T2010 1T1997 1T2009

BRKM5 4T2006 3T2002 3T2002 MTSA4 4T2006 2T2009 2T2009

BMTO4 1T2008 4T2006 2T2007 MOAR3 4T1997 3T1997 3T1997

CLSC4 3T2010 1T2004 4T2003 BNBR4 1T1997 4T1997 3T1997

CMIG4 2T2009 3T2010 1T1998 OIBR4 2T1999 2T2009 1T2009

CTNM4 4T1997 1T1997 1T1997 PETR4 2T2008 1T2001 1T2001

PNVL3 2T2010 3T1998 3T1998 PTNT4 3T1999 1T1997 1T1997

ELEK4 1T1997 1T1997 1T1997 PMET6 4T2008 1T1997 4T1998

ELET6 2T2001 2T1997 2T1997 RAPT4 3T2009 2T2004 1T2009

ESTR4 4T2005 1T1998 3T2000 RCSL4 3T2010 1T1998 1T1997

ETER3 3T2001 3T2001 1T2002 CSNA3 1T2001 3T2000 1T2001

PTPA4 4T2009 3T2003 4T2004 CRUZ3 2T2003 1T1999 2T2008

FESA4 4T2008 1T2010 1T2010 SULT4 4T1997 2T2000 2T2010

FJTA4 4T2004 3T2007 3T2008 SUZB5 4T2009 3T2006 3T2006

FRAS4 2T2010 2T2001 3T2001 TEKA4 3T1997 4T2003 1T2003

GGBR4 2T2009 2T2007 2T2007 VIVT4 3T2007 3T2001 4T2001

GOAU4 2T2009 2T2007 2T2007 UNIP6 2T2000 3T2003 3T2003

CGRA4 1T2001 3T2006 2T2007 USIM5 4T2003 4T2006 3T2009

GUAR3 4T2005 2T2007 2T2007 VALE5 1T2005 2T2010 4T2009

SGAS4 1T2005 3T2007 4T2006

0.01 0.025 0.05 0.10

P_c ADF 47.254 -0.156 -0.651 -1.110 -1.600

Z_c ADF -22.221 8.962 9.427 9.879 10.365

L_c ADF -29.664 10.122 10.855 11.382 12.044

P_c Zt 64.125 60.627 60.128 59.655 59.142

 Z_c Zt -29.046 -27.741 -27.527 -27.322 -27.072

L_c Zt -39.659 -37.617 -37.283 -37.000 -36.648

P_c Zt 64.125 61.127 60.374 59.922 59.280

Z_c Zt -29.046 -27.865 -27.563 -27.328 -27.069

L_c Zt -39.659 -37.837 -37.394 -37.079 -36.684

Nota: (i) Procedimento bootstrap estendido pelo autor para as empresas da Bovespa, com 5000

reamostragens, a partir do procedimento proposto por Gutierrez (2010). 

Método Bootstrap: Detecção de Quebras sob Dependência nas Seções Transversais

Ho: Ausência de cointegração (dividendos e preços: empresas Bovespa)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas

Quebras Estruturais Médias Detectadas no Painel

Valores Críticos Bootstrap

Método de Defasagem: Ng e Perron (2001)

Estatísticas para o Painel
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Tabela 29 – Resumo dos resultados para as empresas da Bovespa (MCG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliação CD de Pesaran (2004) [Ho: Independência]

2. Procedimentos de raiz unitária [Ho: raiz unitária] preços dividendos

2.1 Hipótese de um único fator comum: CIPS de Pesaran (2007)

2.1.1 Sem intercepto REHo REHo

2.1.2 Intercepto REHo REHo

2.1.3 Intercepto e tendência REHo REHo

2.2. Hipótese multifatorial: 

2.2.1  CIPS-M de Pesaran et al. (2013)

2.2.1.1 Intercepto FRHo -

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo -

2.2.2 CSB de Pesaran et al. (2013)

2.2.2.1 Intercepto FRHo -

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo -

3. Procedimentos de cointegração

3.1 Independência nas seções transversais (sem quebras estruturais)

3.1.1. Baseados nos resíduos de Pedroni (1999, 2004)

3.1.2. Baseados em modelos VAR de Larsson et al. (2001)

3.2 Independência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.2.1 Módulo Perez Perez (2013) a partir de Gregory-Hansen

3.2.1.1 Quebra no regime

3.2.1.2 Quebra no regime e tendência

3.2.2  Procedimentos com múltiplas quebras de Westerlund (2006)

3.2.2.1 Quebra na constante

3.2.2.1 Quebra na constante e tendência

3.3 Dependência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.3.1 Procedimento de Westerlund e Edgerton (2008)

3.3.1.1 Quebra no intercepto 

3.3.1.2 Quebra no regime 

3.3.2 Procedimento de Gutierrez (2010)

3.3.2.1 Valores críticos normal padrão
3.3.2.2 Valores críticos bootstrap (estendido pelo autor)

REHo [cointegração]

Modelo de Crescimento de Gordon (MCG): Empresas Bovespa

REHo

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]

Nota: REHo: rejeição de Ho; FRHo: falha na rejeição de Ho.

REHo [cointegração]

REHo

REHo

FRHo

FRHo

REHo [cointegração]
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4.2 BOVESPA: relação loglinear entre dividendos e preços com retornos esperados 

variáveis 

 

No contexto da avaliação de racionalidade e eficiência de mercado, embora o Modelo 

de Crescimento de Gordon tenha sido analisado em Campbell e Shiller (1987), preços e 

dividendos tendem a crescer exponencialmente (e não linearmente) no tempo. A análise do 

comportamento dos preços das ações torna-se mais complexa, dado que a relação entre preços 

e retornos torna-se não linear. Essa relação loglinear é adotada seminalmente em Campbell e 

Shiller (1988a, 1988b) e caracteriza o Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon (MDCG), 

com a respectiva hipótese geral de retornos esperados variáveis no tempo. A ideia básica é 

que log de dividendos e log de preços são não estacionários     , mas existe uma combinação 

linear não estacionária de log de preços e log de dividendos (processos cointegrados).  

A primeira etapa consiste em verificar a presença de dependência nas seções 

transversais (covariância não zero entre os termos de distúrbio). Conforme Goddard et al. 

(2008), ao se controlar por dependência nas seções transversais, controlam-se os efeitos de 

bolhas e outros distúrbios não fundamentais. Esses fatores podem gerar desvios temporários 

da relação de longo prazo entre preços e dividendos, que potencialmente operam de maneira 

similar (não necessariamente idêntica) nos preços e dividendos para algumas ou todas as 

empresas-membro do painel. O procedimento CD de Pesaran (2004) é adequado no contexto 

em que a dimensão N é maior do que a dimensão T no painel. Na Tabela 30, rejeita-se a 

hipótese de independência, com a correlação absoluta média da matriz dos resíduos de 0,172.  

 

Tabela 30 – Avaliação de Independência nas Unidades: ln Bovespa 

 

 

 Verificando-se a dependência nas seções transversais, aplicam-se procedimentos de 

raiz unitária nos quais as auto regressões ADF são aumentadas a partir de médias dos níveis e 

primeiras diferenças das séries individuais das empresas-membro do painel. O intuito é a 

eliminação assintótica da dependência nas seções transversais antes da avaliação de raiz 

12.751 Pr = 0.0000

0.1720

Teste CD de independência de Pesaran (2004)

Correlação absoluta média

Nota: (i) Acréscimo de correlações positivas e negativas pode resultar em falha da rejeição de Ho; (ii)

Procedimento adequado para modelos não estacionários. (iii) Teste de Hausman (Ho: efeitos

aleatórios): Prob>chi2 = 0.0000.

Ho: Independência nas Seções Transversais (empresas Bovespa)

Diagnóstico geral de dependência nas seções transversais (CD) em painel de Pesaran (2004)
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unitária sobre a série transformada. No entanto, a limitação do procedimento CIPS e as 

respectivas regressões ADF aumentadas nas seções transversais (CADF) de Pesaran (2007) é 

a consideração de apenas um fator comum não observado. Em outras palavras, Pesaran (2007) 

aumenta das regressões Dickey-Fuller (DF) de     com as médias das seções transversais, 

 ̅       ∑       
 
    e   ̅ , para comportar a dependência dos erros nas seções 

transversais, aumentando-se ainda com mudanças defasadas para admitir a potencial 

correlação serial dos resíduos. A estatística CIPS é a média das estatísticas CADF.  

 A avaliação proposta por Pesaran (2007) também é adequada para pequenas amostras 

na presença de apenas um fator não observável. Porém, existem distorções de tamanho 

quando o número de fatores comuns excede a unidade. Na Tabela 31, a ordem de defasagem 

adequada é zero, corresponde ao menor AIC médio. Os resultados obtidos indicam a não 

rejeição da hipótese de que o log de preços das ações segue um processo de raiz unitária, dado 

que os valores críticos são geralmente menores do que o valor das estatísticas CIPS. A 

rejeição da hipótese ocorre ao nível de 5% apenas no caso 1 (ausência de intercepto e de 

tendência), mas a não rejeição da hipótese de raiz unitária no log dos preços das ações é 

verificada no caso 2 (intercepto) e caso 3 (intercepto e tendência).  

 A Tabela 32 apresenta as estatísticas das regressões CADF das empresas individuais, 

em que se falha em rejeitar a hipótese de raiz unitária para log de preços para a maior parte 

das ações das empresas da Bovespa. Analisando-se o log de dividendos, Tabela 33, a ordem 

de defasagem escolhida é zero a partir do critério de AIC, rejeitando-se a hipótese de raiz 

unitária para ao menos algumas empresas no painel. A Tabela 34 apresenta as estatísticas 

CADF para as empresas individuais a partir da ordem de defasagem escolhida, em que ocorre 

a rejeição da hipótese nula para as empresas da Bovespa. Esse procedimento somente admite 

a presença de um fator comum não observado, cujo pressuposto é relaxado a partir do 

trabalho de Pesaran et al. (2013). 
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Tabela 31 – Estatísticas CIPS: ln preços Bovespa 

 

  

Estende-se o procedimento de painel aumentado nas seções transversais (CIPS) ao 

contexto de uma estrutura de erro multifatorial, denominado CIPS-M. Uma contribuição da 

análise é a aplicação desse procedimento à análise do log de preços e log de dividendos 

diretamente às ações de empresas individuais. O procedimento consiste na utilização da 

informação contida em um número de variáveis adicionais que potencialmente partilham 

fatores comuns com as séries de interesse do log de preços e log de dividendos. A regressão 

para a respectiva série de interesse     é aumentada, por sua vez, com as médias de suas 

próprias seções transversais e também com as respectivas variáveis adicionais.  

 

 

 

 

 

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 -3.356 -1.636 -1.636

1 -3.317 -1.602 -1.602

2 -3.266 -1.566 -1.566

3 3.213 -1.554 -1.554

4 -3.159 -1.555 -1.555

0 -3.345 -1.777 -1.777

1 -3.304 -1.727 -1.727

2 -3.253 -1.714 -1.714

3 -3.206 -1.716 -1.716

4 -3.152 -1.725 -1.725

0 -3.368 -2.518 -2.518

1 -3.324 -2.380 -2.380

2 -3.271 -2.315 -2.315

3 -3.221 -2.196 -2.196

4 -3.173 -2.153 -2.153

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN preços: empresas Bovespa)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).



118 
 

Tabela 32 – Estatísticas CADF: ln preços Bovespa 

 

  

Na Tabela 35, os resultados do procedimento CIPS-M são apresentado na análise do 

log de preços das ações da Bovespa. Na verificação da robustez dos resultados aos regressores 

adicionais, as ordens de defasagens           são consideradas   Pesaran et al. (2013) 

propõem a escolha da ordem de defasagem como  ̂  [      ⁄    ⁄ ] . Em relação à 

respectiva escolha do número máximo de fatores comuns, Pesaran et al. (2013) analisam que 

de 3 fatores comuns não observados são suficientes para explicar variações na maior parte das 

variáveis macroeconômicas. Os resultados são apresentados segundo cada ordem de 

defasagem e combinações possíveis de         regressores adicionais.  

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

BRGE12 -2.322 -2.804 -2.362 INEP4 -1.080 0.676 -1.273

CRIV4 -4.204 -4.203 -4.851 ITSA4 -2.523 -1.748 -2.835

RPAD5 -3.081 -3.190 -3.873 ITEC3 -1.379 -2.746 -2.946

BRIV4 -2.541 -3.899 -3.223 ITUB4 -3.081 -2.830 -2.581

ALPA4 0.328 0.792 -1.667 JBDU4 -1.938 -2.554 -3.135

BAZA3 -2.981 -2.964 -2.651 MLFT4 -2.573 -2.563 -2.676

AMBV4 -1.571 -1.648 -3.337 KLBN4 -1.819 -1.512 -1.949

CBEE3 -0.340 -2.611 -2.966 LIGT3 -1.488 0.722 -0.858

BDLL4 -2.699 -0.900 -3.063 LAME4 -0.730 1.229 -0.909

BOBR4 -1.760 -1.674 -2.250 MGEL4 -1.565 -2.586 -3.221

BBDC4 -3.287 -3.261 -3.224 POMO4 0.209 0.097 -1.120

BBAS3 -1.853 -1.898 -2.280 BMEB4 -1.576 -2.879 -2.845

BRKM5 -1.650 -2.201 -1.946 MTSA4 -1.783 -1.172 -0.760

BMTO4 -0.897 -1.969 -1.891 MOAR3 -3.061 -3.135 -3.066

CLSC4 -1.276 -1.220 -2.546 BNBR4 -1.313 -0.982 -2.237

CMIG4 -1.786 -2.949 -2.722 OIBR4 -0.249 -1.235 -2.781

CTNM4 0.040 -1.269 -2.067 PETR4 -3.563 -3.558 -2.390

PNVL3 -0.116 0.190 -0.401 PTNT4 -1.426 -2.797 -2.760

ELEK4 -1.732 -2.194 -4.412 PMET6 -0.061 -2.957 -3.744

ELET6 -0.263 -0.984 -3.307 RAPT4 -0.308 -0.409 -2.401

ESTR4 -3.166 -3.225 -3.120 RCSL4 -0.680 -0.213 -1.896

ETER3 -2.665 -2.705 -2.470 CSNA3 -2.230 -2.203 -2.468

PTPA4 -1.214 -2.461 -3.528 CRUZ3 -0.151 -0.196 -2.580

FESA4 -1.133 -0.794 -2.553 SULT4 -1.395 -1.342 -1.560

FJTA4 -1.204 -0.956 -2.523 SUZB5 -1.610 -1.425 -1.306

FRAS4 -1.891 -1.840 -1.926 TEKA4 -2.793 -2.744 -2.665

GGBR4 -1.933 -0.697 -1.846 VIVT4 -0.112 -3.212 -4.165

GOAU4 -1.553 -0.446 -1.498 UNIP6 -2.540 -1.200 -1.005

CGRA4 -1.759 -3.089 -5.367 USIM5 -1.929 -2.097 -1.913

GUAR3 -1.174 -0.765 -1.773 VALE5 -1.780 -1.445 -2.484

SGAS4 -1.589 -1.569 -3.401

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN preços: empresas Bovespa)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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Tabela 33 – Estatísticas CIPS: ln dividendos Bovespa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 -2.177 -8.171 -6.120

1 -2.126 -5.599 -5.599

2 -2.074 -4.548 -4.548

3 -2.015 -4.088 -4.088

4 -1.950 -3.630 -3.630

0 -2.144 -8.139 -6.190

1 -2.097 -5.617 -5.617

2 -2.044 -4.604 -4.604

3 -1.986 -4.147 -4.147

4 -1.920 -3.690 -3.690

0 -2.124 -8.251 -6.420

1 -2.074 -5.732 -5.732

2 -2.022 -4.757 -4.757

3 -1.968 -4.347 -4.347

4 -1.904 -3.915 -3.915

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN dividendos: empresas Bovespa)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).
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Tabela 34 – Estatísticas CADF: ln dividendos Bovespa 

 

 

A partir da ordem de defasagem escolhida, considerando-se um regressor adicional 

(   ), falha-se em rejeitar a hipótese de raiz unitária na série log de preços das ações nos 

modelos com intercepto, assim como no modelo mais flexível de intercepto e tendência. 

Adotando-se as diferentes combinações de dois regressores adicionais (   ), falha-se em 

rejeitar a hipótese nula em 4 de 5 casos no modelo com intercepto e nos 5 casos no modelo 

com intercepto e tendência. Considerando-se as combinações de três regressores adicionais 

(   ), falha-se em rejeitar a hipótese nula de raiz unitária nos 5 casos possíveis ambos no 

modelo com intercepto e modelo com intercepto e tendência. Os resultados indicam que a 

hipótese nula de raiz unitária não é rejeitada para o log de preços das ações, considerando-se 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

BRGE12 -7.426 -7.508 -7.457 INEP4 -6.250 -6.223 -6.233

CRIV4 -9.532 -9.286 -9.248 ITSA4 -7.747 -7.675 -8.113

RPAD5 -9.542 -9.485 -9.391 ITEC3 -7.011 -6.961 -7.195

BRIV4 -7.091 -6.920 -7.357 ITUB4 -7.103 -7.073 -7.276

ALPA4 -7.969 -7.989 -8.051 JBDU4 -6.733 -6.254 -6.666

BAZA3 -8.689 -8.601 -8.828 MLFT4 -8.453 -8.446 -9.047

AMBV4 -8.796 -8.700 -8.713 KLBN4 -7.103 -7.002 -7.031

CBEE3 -8.263 -8.182 -8.149 LIGT3 -5.268 -5.198 -5.332

BDLL4 -8.419 -8.478 -9.138 LAME4 -9.178 -9.109 -9.058

BOBR4 -7.650 -7.605 -7.570 MGEL4 -8.373 -8.385 -8.553

BBDC4 -8.974 -8.946 -8.905 POMO4 -8.112 -8.154 -8.112

BBAS3 -8.635 -8.572 -8.552 BMEB4 -5.950 -6.287 -6.318

BRKM5 -8.025 -7.995 -8.483 MTSA4 -9.542 -9.473 -9.434

BMTO4 -9.615 -10.419 -10.384 MOAR3 -8.752 -8.716 -8.651

CLSC4 -5.802 -6.129 -6.087 BNBR4 -7.832 -7.842 -8.134

CMIG4 -8.278 -8.231 -8.250 OIBR4 -7.564 -7.468 -7.459

CTNM4 -8.240 -8.294 -8.823 PETR4 -9.255 -9.264 -9.346

PNVL3 -8.964 -8.917 -8.900 PTNT4 -8.902 -8.845 -8.878

ELEK4 -8.844 -8.801 -8.780 PMET6 -8.053 -7.991 -7.933

ELET6 -9.173 -9.120 -9.076 RAPT4 -8.026 -8.166 -8.120

ESTR4 -8.653 -8.615 -8.810 RCSL4 -7.839 -7.650 -8.008

ETER3 -9.117 -9.033 -9.115 CSNA3 -9.186 -9.130 -9.147

PTPA4 -7.810 -7.814 -7.799 CRUZ3 -7.533 -7.860 -7.882

FESA4 -9.076 -8.983 -9.064 SULT4 -8.926 -8.841 -8.774

FJTA4 -8.184 -8.028 -8.188 SUZB5 -8.921 -8.833 -8.752

FRAS4 -8.658 -8.371 -8.487 TEKA4 -5.243 -5.222 -6.312

GGBR4 -6.622 -6.667 -6.719 VIVT4 -7.319 -7.316 -7.232

GOAU4 -8.789 -8.684 -8.698 UNIP6 -9.306 -9.123 -9.156

CGRA4 -7.520 -7.454 -7.695 USIM5 -9.348 -9.190 -9.111

GUAR3 -7.857 -7.777 -7.999 VALE5 -9.412 -9.390 -9.540

SGAS4 -9.553 -9.613 -9.586

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN dividendos: empresas Bovespa)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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as combinações possíveis de regressores adicionais. O resultado é consistente com o conceito 

de que os preços das ações seguem aproximadamente um passeio aleatório com um 

deslocamento (drift).  

  

Tabela 35 – Análise Multifatorial CIPS-M: ln preços Bovespa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB -2.302 -2.184 -2.114 -2.104 -1.873 -2.774 -2.706 -2.661 -2.634 -2.379

câmbio 1.967 -1.891 -1.835 -1.787 -1.757 -2.900 -2.761 -2.652 -2.545 -2.495

brent -2.326 -2.210 -2.152 -2.055 -1.992 -2.480 -2.308 -2.181 -1.982 -1.905

juros -2.101 -1.990 -1.929 -1.891 -1.926 -2.382 -2.278 -2.172 -2.142 -2.207

α (significância)

1% -2.46 -2.45 -2.41 -2.39 -2.34 -2.89 -2.88 -2.83 -2.81 -2.75

5% -2.35 -2.33 -2.27 -2.25 -2.20 -2.79 -2.76 -2.71 -2.68 -2.62

10% -2.28 -2.26 -2.20 -2.18 -2.12 -2.72 -2.70 -2.64 -2.61 -2.55

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio -2.682 -2.559 -2.471 -2.475 -2.282 -2.942 -2.792 -2.685 -2.620 -2.397

PIB, brent -2.376 -2.188 -2.045 -1.988 -1.785 -2.726 -2.608 -2.558 -2.489 -2.228

PIB, juros -2.174 -2.055 -1.940 -1.906 -1.832 -2.657 -2.646 -2.525 -2.516 -2.449

câmbio, brent -2.601 -2.493 -2.422 -2.269 -2.208 -2.862 -2.681 -2.534 -2.318 -2.236

câmbio, juros -2.383 -2.308 -2.213 -2.186 -2.202 -2.832 -2.771 -2.636 -2.551 -2.564

α (significância)

1% -2.68 -2.65 -2.58 -2.54 -2.48 -3.06 -3.03 -2.95 -2.91 -2.83

5% -2.56 -2.52 -2.44 -2.40 -2.32 -2.95 -2.91 -2.82 -2.77 -2.67

10% -2.49 -2.44 -2.37 -2.32 -2.24 -2.89 -2.84 -2.75 -2.70 -2.60

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio, brent -2.711 -2.510 -2.376 -2.340 -2.164 -2.904 -2.695 -2.569 -2.461 -2.236

PIB, câmbio, juros -2.534 -2.530 -2.397 -2.355 -2.275 -2.851 -2.836 -2.686 -2.593 -2.474

PIB, brent, juros -2.229 -2.052 -1.932 -1.881 -1.896 -2.613 -2.515 -2.411 -2.383 -2.335

câmbio, brent, juros -2.560 -2.455 -2.332 -2.240 -2.327 -2.810 -2.661 -2.497 -2.373 -2.427

α (significância)

1% -2.86 -2.82 -2.72 -2.66 -2.55 -3.24 -3.18 -3.07 -2.99 -2.85

5% -2.74 -2.67 -2.57 -2.50 -2.39 -3.10 -3.03 -2.91 -2.84 -2.70

10% -2.67 -2.60 -2.49 -2.41 -2.29 -3.04 -2.96 -2.84 -2.75 -2.61

CIPSM (p) CIPSM (p)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (LN preços: empresas Bovespa)

Intercepto Intercepto e Tendência

Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: preços de mercado (deflator: IPCA);

câmbio: R$/US$ - comercial - compra; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) - US$; juros: Over/Selic (deflator: IPCA).

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)
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Na Tabela 36, apresentam-se os resultados do procedimento Sargan-Bhargava 

aumentado nas seções transversais (CSB), que segue lógica similar de que o aumento nas 

seções transversais é uma maneira de lidar com fatores não observados. Adotam-se 3 

regressores adicionais que partilham fatores comuns não observados para se manter a 

coerência financeira do modelo e, ao mesmo tempo, não se perder graus de liberdade e 

potencial poder estatístico. Pesaran et al. (2013) analisam que ambos os testes CIPS-M e CSB 

possuem o tamanho correto para todas as combinações de dimensões N e T no painel e que o 

poder de ambos os procedimentos elevam-se na medida em que N e T crescem. No entanto, o 

procedimento CSB possui melhor desempenho do que o CIPS para amostras menores. Assim 

como na avaliação CIPS, o procedimento CSB rejeita a hipótese nula quando o valor da 

estatística é menor do que o valor crítico ao nível de significância escolhido. 

Considerando-se um regressor adicional (   ), falha-se em rejeitar a hipótese de 

raiz unitária na série log de preços das ações nos modelos com intercepto e tendência para 

todos os diferentes regressores. A partir das diferentes combinações de dois regressores 

adicionais (   ), falha-se em rejeitar a hipótese nula em todos os casos observados no 

modelo com intercepto e modelo com intercepto e tendência. Analisando-se as combinações 

de três regressores adicionais (   ), falha-se em rejeitar a hipótese nula de raiz unitária para 

todos os casos possíveis, seja no modelo com intercepto ou modelo com intercepto e 

tendência. Os resultados do procedimento CSB indicam que a hipótese não é rejeitada não 

somente para qualquer combinação de regressores, como também para qualquer ordem de 

defasagem. Portanto, não se rejeita que log de preços das ações seja não estacionário      .  

Prossegue-se com a avaliação da relação de longo prazo entre log de dividendos e log 

de preços. Inicia-se com o modelo de primeira geração proposto por Pedroni (1999, 2004) 

baseado nos resíduos, a partir do qual se propõem diferentes avaliações da hipótese nula de 

ausência de cointegração em modelo de dados em painel para permitir considerável 

heterogeneidade. Os respectivos testes podem ser classificados em duas categorias. O 

primeiro conjunto de testes consiste na média das estatísticas de teste de cointegração para 

cada série temporal. No segundo conjunto, as estatísticas são desenvolvidas a partir de razão 

de variâncias. O procedimento baseia-se em Engle e Granger (1987) no exame dos resíduos 

de uma regressão espúria de variáveis     . Se as variáveis log de dividendos e log de preços 

são cointegradas, então os resíduos devem ser     .  
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Tabela 36 – Análise Multifatorial CSB: ln preços Bovespa 

 

 

Pedroni (1999, 2004) desenvolve sete diferentes estatísticas no intuito de se capturar 

os efeitos intrínsecos e entre categoriais (respectivamente, efeitos within e between). No 

primeiro conjunto, existem quatro procedimentos desenvolvidos a partir do agrupamento da 

dimensão within, caracterizado pelo agrupamento dos coeficientes AR entre diferentes seções 

do painel para o teste de raiz unitária nos resíduos. No segundo conjunto, existem três 

procedimentos desenvolvidos a partir do agrupamento da dimensão between, caracterizado 

pela média dos coeficientes AR para cada membro do painel para o teste de raiz unitária nos 

resíduos. Sob a hipótese nula de ausência de cointegração, os resíduos são     . A partir da 

regressão auxiliar                , testam-se as hipóteses alternativas homogênea     

     para todo   (within-dimension) e heterogênea      para todo   (between-dimension). 

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB 0.806 0.691 0.550 0.394 0.361 0.170 0.168 0.155 0.156 0.135

câmbio 0.822 0.807 0.744 0.733 0.648 0.176 0.181 0.176 0.181 0.168

brent 0.800 0.712 0.630 0.646 0.553 0.170 0.170 0.161 0.171 0.164

juros 0.706 0.634 0.544 0.494 0.415 0.167 0.164 0.153 0.143 0.135

α (significância)

1% 0.352 0.325 0.305 0.275 0.250 0.126 0.120 0.116 0.108 0.101

5% 0.389 0.361 0.342 0.314 0.291 0.135 0.130 0.125 0.118 0.112

10% 0.409 0.381 0.362 0.335 0.314 0.141 0.135 0.131 0.124 0.119

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio 0.820 0.705 0.540 0.386 0.338 0.176 0.177 0.167 0.165 0.133

PIB, brent 0.789 0.661 0.467 0.361 0.320 0.170 0.166 0.152 0.151 0.128

PIB, juros 0.705 0.551 0.411 0.341 0.310 0.167 0.159 0.146 0.133 0.121

câmbio, brent 0.814 0.735 0.638 0.627 0.538 0.177 0.176 0.170 0.177 0.162

câmbio, juros 0.713 0.636 0.546 0.494 0.401 0.173 0.173 0.162 0.147 0.127

α (significância)

1% 0.344 0.313 0.283 0.248 0.216 0.123 0.116 0.108 0.097 0.088

5% 0.381 0.348 0.320 0.286 0.256 0.133 0.125 0.118 0.108 0.099

10% 0.403 0.368 0.341 0.306 0.278 0.138 0.130 0.123 0.113 0.105

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, câmbio, brent 0.807 0.676 0.472 0.365 0.303 0.176 0.173 0.162 0.160 0.127

PIB, câmbio, juros 0.714 0.558 0.400 0.340 0.295 0.173 0.169 0.154 0.138 2.000

PIB, brent, juros 0.682 0.534 0.348 0.314 0.271 0.168 0.156 0.143 0.132 0.117

câmbio, brent, juros 0.698 0.594 0.473 0.430 0.347 0.174 0.167 0.158 0.146 0.123

α (significância)

1% 0.341 0.300 0.262 0.222 0.186 0.121 0.111 0.100 0.087 0.076

5% 0.375 0.334 0.298 0.257 0.222 0.131 0.120 0.110 0.097 0.086

10% 0.395 0.352 0.318 0.278 0.243 0.136 0.125 0.116 0.103 0.091

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: preços de mercado (deflator: IPCA);

câmbio: R$/US$ - comercial - compra; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) - US$; juros: Over/Selic (deflator: IPCA).

CSB (p) CSB (p)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial 

Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (LN preços: empresas Bovespa)

Intercepto Intercepto e Tendência
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Na Tabela 37, rejeita-se amplamente a hipótese de que log de dividendos e log de preços não 

sejam cointegrados para todos os 21 casos analisados. 

 

Tabela 37 – Teste de Cointegração em Painel Pedroni: ln Bovespa 

 

 

A proposta de Larsson et al. (2001) é apresentar uma abordagem  na avaliação de 

cointegração em modelos de painéis heterogêneos a partir de inferência de máxima 

verossimilhança para modelos auto regressivos. A estatística      é calculada pela média das 

estatísticas do traço das empresas-membro do painel. Mesmo sendo uma avaliação de 

primeira geração que supõe independência nas seções transversais, caracteriza-se por um 

procedimento em painel ainda não aplicado na análise da relação log de preços e log de 

dividendos de ações de empresas individuais. Os pacotes econométricos não disponibilizam 

explicitamente essa modalidade de análise. Porém, por meio de planilhas eletrônicas, é 

possível calcular as estatísticas      a partir das estatísticas obtidas em softwares 

econométricos padrão. Uma vantagem desse procedimento é que é possível observar os 

resultados ao nível da empresa, a partir dos quais as estatísticas em painel são calculadas.  

O procedimento ocorre sequencialmente como sugerido por Johansen (1988). 

Primeiramente, testa-se     . Caso a hipótese seja rejeitada, testa-se    . Calculam-se as 

estatísticas do traço para cada seção transversal, tomando-se a respectiva média para o cálculo 

de     . Com o objetivo de se obter a estatística     propriamente dita, é necessário obter os 

valores       e        . Esses valores representam o valor esperado e variância da 

estatística assintótica do traço e são obtidos a partir de      , em que   são as relações de 

 v-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat

Estatística 18.77 -135.98 -63.37 -17.36 -132.32 -97.09 -17.34

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Estatística 8.60 -117.09 -78.81 -22.15 -109.36 -108.91 -21.59

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Estatística -0.05 -92.85 -99.60 -27.07 -83.95 -130.15 -22.62

Prob. 0.3984 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Testes de Cointegração Residual de Pedroni (1999, 2004)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: Bovespa)

Panel Tests Group Tests

Ha: Coeficientes AR comuns Ha: Coeficientes AR individuais 

Nota: Estatísticas adequadas em pequenas e grandes amostras, conforme Pedroni (2004).

(within-dimension) (between-dimension)

Modelo Restrito

Modelo com Intercepto Individual

Modelo com Intercepto e Tendência
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cointegração e  , o número de variáveis. O modelo adotado contém uma tendência linear 

determinística e intercepto na equação de cointegração e VAR. A partir da Tabela 38, rejeita-

se a hipótese de ausência de cointegração entre log de dividendos e log de preços para 58 das 

61 empresas da Bovespa analisadas, em que a estatística     é superior ao valor crítico de 

1,96 de uma distribuição normal.  

 

Tabela 38 – Teste de Cointegração em Painel Larsson: ln Bovespa 

 

 

 

Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob. Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob.

BRGE12 41.885 0.000 5.535 0.019 INEP4 84.499 0.000 2.285 0.131

CRIV4 26.683 0.001 2.739 0.098 ITSA4 106.940 0.000 0.515 0.473

RPAD5 136.580 0.000 3.319 0.069 ITEC3 19.159 0.013 7.235 0.007

BRIV4 22.514 0.004 5.948 0.015 ITUB4 79.918 0.000 1.881 0.170

ALPA4 27.639 0.001 0.319 0.572 JBDU4 32.316 0.000 2.596 0.107

BAZA3 24.099 0.002 3.951 0.047 MLFT4 39.081 0.000 4.848 0.028

AMBV4 31.110 0.000 0.182 0.670 KLBN4 37.417 0.000 2.376 0.123

CBEE3 18.433 0.018 7.996 0.005 LIGT3 13.311 0.104 2.493 0.114

BDLL4 71.602 0.000 5.153 0.023 LAME4 28.928 0.000 0.361 0.548

BOBR4 80.438 0.000 6.845 0.009 MGEL4 69.537 0.000 4.057 0.044

BBDC4 65.439 0.000 0.488 0.485 POMO4 73.717 0.000 0.211 0.646

BBAS3 19.246 0.013 0.291 0.589 BMEB4 31.377 0.000 9.352 0.002

BRKM5 26.349 0.001 8.773 0.003 MTSA4 97.182 0.000 0.805 0.370

BMTO4 59.625 0.000 4.825 0.028 MOAR3 36.357 0.000 1.650 0.199

CLSC4 40.171 0.000 4.346 0.037 BNBR4 33.105 0.000 4.892 0.027

CMIG4 41.847 0.000 2.018 0.156 OIBR4 26.667 0.001 4.765 0.029

CTNM4 81.177 0.000 0.583 0.445 PETR4 42.477 0.000 1.471 0.225

PNVL3 70.948 0.000 0.116 0.734 PTNT4 47.672 0.000 7.681 0.006

ELEK4 34.073 0.000 4.529 0.033 PMET6 54.720 0.000 6.259 0.012

ELET6 119.887 0.000 2.751 0.097 RAPT4 45.448 0.000 0.435 0.510

ESTR4 74.198 0.000 7.191 0.007 RCSL4 52.257 0.000 2.025 0.155

ETER3 17.148 0.028 7.070 0.008 CSNA3 36.486 0.000 1.367 0.242

PTPA4 27.112 0.001 0.124 0.725 CRUZ3 29.602 0.000 0.051 0.821

FESA4 42.584 0.000 0.352 0.553 SULT4 50.341 0.000 3.180 0.075

FJTA4 66.205 0.000 1.462 0.227 SUZB5 37.499 0.000 3.937 0.047

FRAS4 28.819 0.000 4.656 0.031 TEKA4 40.955 0.000 12.783 0.000

GGBR4 13.435 0.100 1.744 0.187 VIVT4 25.452 0.001 2.940 0.086

GOAU4 12.600 0.130 1.760 0.185 UNIP6 28.159 0.000 2.009 0.156

CGRA4 75.135 0.000 1.858 0.173 USIM5 24.625 0.002 2.072 0.150

GUAR3 118.249 0.000 0.901 0.343 VALE5 18.451 0.017 0.236 0.628

SGAS4 22.229 0.004 0.121 0.728

Stat. 

LRNT

YLR-test

E(Zk)

Var(Zk)

N

r = 0 r = 1

Testes de cointegração em painel de Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas Bovespa)

r = 0 r = 1 r = 0 r = 1

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

Estatísticas de Larsson et al. (2001) para Bovespa

94.5684 6.3863

212.914 27.566

6.086 1.137

10.535 2.212

61 61

Nota: i) Termo r: quantidade de vetores de cointegração. ii) Ordem de defasagem: 0. iii) YLR-test comparada aos valores críticos

±1.96 da distribuição normal (α = 5%). (iv) Valores E(Zk) e Var(Zk) a partir de Larsson et al. (2001).
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Tabela 39 – Quebra no regime Gregory-Hansen: ln Bovespa 

 

  

Considerando-se que não se pode rejeitar a hipótese preços e dividendos são 

cointegrados a partir de procedimentos de primeira geração (pressuposto independência nas 

seções transversais), prossegue-se com o exame de cointegração para ações das empresas 

individuais utilizando-se quebras estruturais por meio do módulo de Perez Perez (2013). Este 

módulo representa o procedimento baseados nos resíduos de Gregory e Hansen (1996a, 

1996b), em que a hipótese alternativa admite uma quebra no vetor de cointegração. A 

hipótese nula é a de ausência de cointegração, considerando-se um modelo mais restritivo 

(quebra no regime)                                         . Neste modelo, o 

intercepto e coeficientes mudam, em que os termos   ,    e    representam intercepto e 

coeficientes antes da quebra do regime e   ,    e   , após a quebra. A partir da Tabela 39, 

rejeita-se a ausência de cointegração entre preços e dividendos para a maior parte das 

empresas da Bovespa.  

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

BRGE12 -8.97 2000q1 -16.76 2000q2 -120.81 2000q2 INEP4 -21.65 2000q4 -13.22 1998q4 -104.94 1998q4

CRIV4 -5.82 1997q1 -37.82 2001q4 -160.34 2001q4 ITSA4 -15.85 2008q2 -12.10 2006q3 -100.47 2006q3

RPAD5 -20.07 2004q3 -24.39 1996q3 -135.49 1996q3 ITEC3 -13.74 2000q1 -13.83 2000q1 -109.35 2000q1

BRIV4 -4.96 1997q4 -27.67 2007q4 -164.87 2007q4 ITUB4 -14.25 2006q3 -16.15 2006q3 -115.92 2006q3

ALPA4 -10.84 1998q3 -11.33 2002q2 -95.30 2002q2 JBDU4 -5.65 1997q2 -11.16 2007q4 -90.12 2007q4

BAZA3 -10.78 2000q2 -11.31 2001q2 -95.26 2001q2 MLFT4 -10.44 2009q4 -10.62 2010q1 -91.34 2010q1

AMBV4 -9.31 2002q3 -10.08 2002q3 -91.08 2002q3 KLBN4 -14.98 2003q4 -15.01 2003q4 -113.74 2003q4

CBEE3 -4.10 2007q3 -13.70 2005q2 -114.99 2005q2 LIGT3 -6.13 1999q1 -5.97 1999q1 -48.66 1999q1

BDLL4 -11.39 2000q2 -12.41 1999q4 -101.54 1999q4 LAME4 -10.32 2008q1 -11.42 2002q2 -95.21 2002q2

BOBR4 -26.39 2000q4 -12.16 2000q3 -98.72 2000q3 MGEL4 -8.79 2006q2 -10.99 2007q4 -93.36 2007q4

BBDC4 -10.99 1996q4 -12.28 2009q1 -101.18 2009q1 POMO4 -14.38 1999q2 -11.12 2007q2 -94.01 2007q2

BBAS3 -5.82 1996q3 -14.01 2006q1 -100.40 2006q1 BMEB4 -5.74 1996q3 -23.21 1997q3 -144.13 1997q3

BRKM5 -7.21 2003q4 -8.33 2002q1 -72.01 2002q1 MTSA4 -18.37 2008q4 -14.84 2006q2 -114.69 2006q2

BMTO4 -10.20 2006q2 -10.81 2006q4 -92.49 2006q4 MOAR3 -18.06 2005q1 -19.05 1997q2 -127.70 1997q2

CLSC4 -10.69 2008q4 -11.03 2003q2 -93.49 2003q2 BNBR4 -5.76 2005q2 -21.31 1996q3 -136.60 1996q3

CMIG4 -7.70 1997q3 -12.87 1997q4 -112.73 1997q4 OIBR4 -9.53 2006q3 -10.20 2008q3 -89.29 2008q3

CTNM4 -11.90 2006q3 -11.23 1996q3 -93.89 1996q3 PETR4 -8.97 1999q1 -12.83 2000q3 -103.08 2000q3

PNVL3 -11.67 1998q1 -10.00 1997q4 -86.75 1997q4 PTNT4 -7.98 1996q3 -10.45 1996q3 -89.94 1996q3

ELEK4 -10.95 1996q3 -10.97 1996q3 -93.57 1996q3 PMET6 -15.18 1996q3 -13.22 1996q3 -103.67 1996q3

ELET6 -21.91 1996q3 -11.48 1996q4 -94.78 1996q4 RAPT4 -8.23 2003q2 -17.03 2003q4 -122.82 2003q4

ESTR4 -11.72 1996q3 -13.67 1996q3 -108.62 1996q3 RCSL4 -14.64 1998q2 -11.38 1997q3 -94.49 1997q3

ETER3 -6.63 1998q1 -6.68 1998q1 -56.65 1998q1 CSNA3 -9.78 2005q4 -10.30 2000q3 -88.91 2000q3

PTPA4 -11.54 2003q1 -11.45 2003q1 -98.54 2003q1 CRUZ3 -5.17 1997q4 -32.01 2002q4 -167.04 2002q4

FESA4 -9.87 2009q4 -11.88 2009q3 -98.71 2009q3 SULT4 -10.31 2005q4 -11.01 2009q4 -93.59 2009q4

FJTA4 -11.29 2007q2 -11.98 2008q1 -96.51 2008q1 SUZB5 -10.46 2000q2 -10.53 2000q2 -90.78 2000q2

FRAS4 -7.35 2000q4 -15.81 1997q4 -118.65 1997q4 TEKA4 -9.85 2002q3 -9.92 2002q3 -85.95 2002q3

GGBR4 -11.68 2008q4 -11.82 2008q4 -99.04 2008q4 VIVT4 -13.82 1998q3 -13.85 2001q3 -108.34 2001q3

GOAU4 -11.71 2008q4 -11.79 2008q4 -98.72 2008q4 UNIP6 -10.23 2006q1 -10.26 2006q1 -88.22 2006q1

CGRA4 -13.12 2009q4 -13.73 2004q2 -110.35 2004q2 USIM5 -8.06 2009q2 -13.86 2009q1 -109.47 2009q1

GUAR3 -17.81 1996q3 -11.25 2006q4 -94.15 2006q4 VALE5 -6.16 2010q1 -18.44 2000q3 -137.93 2000q3

SGAS4 -6.49 2003q4 -12.99 2004q2 -105.87 2004q2

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime): ADF e Zt: -5,47 (1%); -4,95

(5%); -4,68 (10%); Za: -57,17 (1%); -47,04 (5%); -41,85 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas Bovespa)

Modelo: Quebra no Regime (Change in Regime)
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No período de 1994 a 1999, detectaram-se quebras em 1996 (3º e 4º trimestres); 1997 

(1º, 2º, 3º e 4º trimestral); 1998 (1º, 2º, 3º, 4º trimestral); 1999 (1º, 2º e 4º trimestres). O 

período de 1996-1998 compreende a crise asiática, na qual houve o colapso da moeda Thai 

baht, em que o governo tailandês foi forçado a torná-la flutuante devido à falta de reservas 

internacionais, espalhando a crise para o sudeste asiático e Japão. Com a crise de 1998 na 

Rússia, diminuíram-se os fluxos de capitais para países emergentes como o Brasil. Em 1999, 

o País foi afetado pela a queda dos preços das commodities e queda na confiança de 

investidores frente aos déficits orçamentários e quedas sistemáticas em reservas 

internacionais. Naquele ano, o regime cambial semifixo foi substituído pelo regime de câmbio 

flutuante. No período de 2000-2005, quebras ocorreram em 2000 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 

2001 (2º, 3º, 4º trimestres); 2002 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2003 (1º, 2º, 4º trimestres); 2004 

(2º e 3º trimestres); 2005 (1º, 2º e 4º trimestres). O período é caracterizado pela intensificação 

da abertura financeira no Brasil, mas também pela aversão ao risco dos investidores globais a 

países emergentes. Em 2001, tem-se crise na economia mundial devido ao estouro da bolha de 

tecnologia no ano precedente, atentado nos Estados Unidos em 11 de setembro, assim como 

crise financeira na Argentina. Em 2002, eleição presidencial e incertezas levaram à fuga de 

capitais do Brasil. No período 2006-2012, identificam-se quebras em 2006 (1º, 2º, 3º, 4º 

trimestres); 2007 (2º, 3º e 4º trimestres); 2008 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2009 (1º, 2º, 3º e 4º 

trimestres); 2010 (1º trimestre), compreendendo a crise do subprime, com respectiva 

recuperação econômica no Brasil a partir de 2010. 

Adota-se então um modelo mais flexível (quebra no regime e tendência)          

                                      . Nesse modelo, não somente o 

intercepto e coeficientes mudam, mas também o coeficiente de tendência. Como no modelo 

anterior, os termos   ,    e    representam intercepto e coeficientes antes da quebra do 

regime e   ,    e   , após a quebra. A partir da Tabela 40, rejeita-se a ausência de 

cointegração entre preços e dividendos para a maior parte das empresas da Bovespa, pois as 

estatísticas são inferiores aos valores críticos para todas das empresas analisadas. Desta 

forma, não se rejeita o Modelo de Crescimento Dinâmico de Gordon (MCDG) ao nível da 

empresa na presença de quebras estruturais. 
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Tabela 40 – Quebra no regime e tendência Gregory-Hansen: ln Bovespa 

 

 

Em 1994-1999, observam-se quebras em 1996 (3º e 4º trimestres); 1997 (1º, 2º e 3º 

trimestres); 1998 (1º, 3º e 4º trimestres); 1999 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres). Período que 

compreende as crises na Ásia, Rússia e Brasil, assim como a Lei nº 9.491/1997 relativa à 

criação do Conselho Nacional de Desestatização (CND) para concessões de serviços públicos 

à iniciativa privada. O Programa incluiu as áreas de eletricidade, transporte e comunicações e 

teve, como um de seus objetivos, o fortalecimento do mercado de capitais, por meio do 

acréscimo da oferta de valores mobiliários e democratização da propriedade do capital. Em 

2000-2005, detectaram-se quebras em 2000 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2001 (1º, 2º e 3º 

trimestres); 2002 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2003 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2004 (1º, 2º e 3º 

trimestres); 2005 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres). Neste período, ocorreram principalmente as crises 

das empresas de alta tecnologia (eletrônica, informática, telecomunicações, biotecnologia), 

assim como os atentados nos Estados Unidos e crise financeira na Argentina. Em 2006-2012, 

observam-se quebras em 2006 (2º, 3º e 4º trimestres); 2007 (3º e 4º trimestres); 2008 (1º, 3º e 

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

BRGE12 -10.85 2000q1 -17.06 2000q2 -120.38 2000q2 INEP4 -23.85 2000q4 -13.18 1998q3 -104.88 1998q3

CRIV4 -6.70 1997q1 -41.53 2009q3 -154.68 2009q3 ITSA4 -19.24 2006q2 -12.46 2009q2 -102.33 2009q2

RPAD5 -23.39 2000q1 -24.73 1998q1 -135.81 1998q1 ITEC3 -13.9 2003q1 -14.02 2002q4 -110.22 2002q4

BRIV4 -5.99 2000q3 -28.59 2008q1 -164.04 2008q1 ITUB4 -14.66 2006q3 -16.13 2006q3 -115.77 2006q3

ALPA4 -10.96 2009q4 -11.60 2009q2 -96.35 2009q2 JBDU4 -9.65 1996q4 -11.78 1996q3 -90.93 1996q3

BAZA3 -10.88 2000q2 -11.26 2001q2 -95.14 2001q2 MLFT4 -9.46 2000q4 -11.05 2000q3 -93.65 2000q3

AMBV4 -9.53 2007q3 -12.00 2008q1 -106.69 2008q1 KLBN4 -15.16 2004q1 -15.68 2004q1 -114.96 2004q1

CBEE3 -13.89 2009q1 -16.48 2009q2 -125.75 2009q2 LIGT3 -8.78 1998q3 -9.85 1999q1 -85.74 1999q1

BDLL4 -11.45 1999q3 -12.62 2007q4 -102.46 2007q4 LAME4 -10.41 1997q3 -11.53 2002q2 -95.58 2002q2

BOBR4 -28.32 2000q3 -12.21 2000q3 -98.99 2000q3 MGEL4 -8.97 2006q3 -11.00 2007q4 -93.39 2007q4

BBDC4 -11.46 2001q1 -12.49 2009q1 -101.50 2009q1 POMO4 -15.04 1999q1 -11.18 2009q1 -94.27 2009q1

BBAS3 -6.56 1996q3 -14.40 2000q4 -95.86 2000q4 BMEB4 -6.66 1999q1 -24.48 2006q4 -144.00 2006q4

BRKM5 -7.84 1996q3 -8.35 2002q1 -72.35 2002q1 MTSA4 -18.15 2009q1 -14.89 2005q1 -114.25 2005q1

BMTO4 -10.89 2006q3 -11.18 2006q4 -94.98 2006q4 MOAR3 -18.61 2009q3 -19.26 1997q2 -128.50 1997q2

CLSC4 -10.58 2006q2 -11.57 2009q3 -96.75 2009q3 BNBR4 -7.18 1996q3 -22.41 2001q3 -135.84 2001q3

CMIG4 -9.16 2006q4 -14.22 2006q2 -115.09 2006q2 OIBR4 -9.99 2008q3 -10.53 2008q3 -91.50 2008q3

CTNM4 -12.27 2006q3 -11.44 1996q3 -95.31 1996q3 PETR4 -9.15 2006q4 -13.01 2000q3 -103.33 2000q3

PNVL3 -13.93 1999q1 -10.11 1998q4 -87.97 1998q4 PTNT4 -8.46 1996q3 -10.62 1996q3 -90.94 1996q3

ELEK4 -10.96 1996q3 -10.99 1996q3 -93.68 1996q3 PMET6 -14.61 1996q3 -13.26 1996q3 -103.74 1996q3

ELET6 -24.57 1998q3 -11.46 1996q4 -94.64 1996q4 RAPT4 -8.49 2003q3 -17.15 2003q4 -122.99 2003q4

ESTR4 -9.39 1996q4 -14.35 1996q3 -110.17 1996q3 RCSL4 -16.72 1998q4 -11.76 1998q3 -97.03 1998q3

ETER3 -9.61 2000q3 -9.68 2000q3 -84.47 2000q3 CSNA3 -8.45 2009q4 -10.40 2000q3 -89.51 2000q3

PTPA4 -11.44 2002q3 -12.41 2003q1 -101.73 2003q1 CRUZ3 -6.08 2004q3 -31.96 1999q2 -149.32 1999q2

FESA4 -9.63 2005q3 -11.99 2008q1 -99.35 2008q1 SULT4 -11.58 2009q1 -11.27 2009q3 -95.19 2009q3

FJTA4 -13.63 2003q1 -11.95 2008q1 -96.78 2008q1 SUZB5 -10.78 2005q4 -11.34 2006q4 -96.02 2006q4

FRAS4 -8.56 2005q2 -16.42 2004q3 -119.85 2004q3 TEKA4 -10.31 1999q1 -10.38 1999q1 -89.47 1999q1

GGBR4 -12.18 2008q4 -12.44 2008q4 -102.99 2008q4 VIVT4 -13.76 2000q4 -14.41 2003q2 -110.07 2003q2

GOAU4 -12.50 2008q4 -12.58 2008q4 -103.20 2008q4 UNIP6 -10.91 1999q4 -11.16 2001q3 -94.37 2001q3

CGRA4 -14.15 2010q1 -13.81 2009q1 -109.90 2009q1 USIM5 -8.82 2004q1 -14.63 2004q3 -112.34 2004q3

GUAR3 -21.39 2003q3 -11.37 2009q3 -94.59 2009q3 VALE5 -18.58 1999q4 -19.30 2007q3 -129.27 2007q3

SGAS4 -7.51 2003q4 -13.34 2004q2 -107.28 2004q2

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime and trend): ADF e Zt: -6,02

(1%); -5,50 (5%); -5,24 (10%); Za: -69,37 (1%); -58,58 (5%); -53,31 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas Bovespa)

Modelo: Quebra no Regime e Tendência  (Change in Regime and Trend)
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4º trimestres); 2009 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2010 (1º trimestre). O período observado 

compreende a crise financeira de 2007-2010. Em outubro de 2008, a Bovespa aciona o circuit 

breaker, que tem por objetivo evitar quedas acentuadas no mercado acionário. A ferramenta 

havia sido adotada pela última vez em janeiro de 1999, na véspera da adoção da taxa de 

câmbio flutuante no Brasil. 

 A avaliação da relação entre preços e dividendos prossegue com a modelagem 

proposta por Westerlund (2006) em que se detectam múltiplas quebras estruturais potenciais 

para as empresas-membro do painel. Uma das propriedades desse procedimento é que, no 

limite, possui uma distribuição normal, sendo livre de parâmetros de distúrbio sob a hipótese 

nula de cointegração. Westerlund (2006) analisa que a distribuição assintótica é invariante em 

relação ao número de quebras estruturais e às localizações das quebras e que não há 

necessidade de obtenção de diferentes valores críticos para cada padrão de quebra. Ao mesmo 

tempo, Westerlund (2006, p. 118) afirma que o teste pode ser severamente distorcido quando 

a dimensão T das sub amostras entre as quebras não for suficientemente grande. Estima-se o 

modelo para cada compartimento amostral separadamente e não para a dimensão T do painel.  

Os testes de Westerlund (2006) possuem 2 modelos: i) quebra na constante; ii) quebra 

na constante e tendência. No primeiro modelo (quebra na constante)                   

   , em que quebras são representadas pelo índice         . Se     , então a empresa   

não possui quebra; se     , então a empresa   possui ao menos uma quebra. A suposição 

      para     implica que o número de quebras pode variar entre as unidades de seção 

transversal. Representa-se o segundo modelo (quebra na constante e tendência) como 

         
                , em que            é um vetor de componentes 

determinísticos que admitem interceptos e tendências específicas às empresas-membro. As 

quebras são determinadas endogenamente a partir da minimização da soma dos resíduos ao 

quadrado. A minimização ocorre a partir do critério            , que impõe um tamanho 

mínimo para cara sub amostra.  
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Tabela 41 – Quebra na constante Westerlund (2006): ln Bovespa 

 

 

Nas Tabelas 41 e 42, detectaram-se, no máximo, 3 quebras estruturais, sob a suposição 

de independência nas seções transversais No período de 1994-1999, identificam-se quebras 

em 1996 (3º e 4º trimestres); 1997 (2º e 4º trimestres); 1998 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 1999 

(3º e 4º trimestres). No período de 2000-2005, quebras ocorreram em 2000 (2º, 3º e 4º 

trimestres); 2001 (1º e 2º trimestres); 2002 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2002 (3º e 4º trimestres); 

2003 (3º e 4º trimestres); 2004 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2005 (4º trimestre). No período de 

2006-2012, observam-se quebras em 2006 (4º trimestre); 2007 (1º e 3º trimestres); 2008 (3º e 

4º trimestres); 2009 (1º e 2º trimestres); 2010 (1º trimestre). Em relação à conjuntura 

econômica brasileira, o ano de 2002 é marcado pela recuperação dos preços das commodities 

no mercado internacional. Em 2004, houve um aumento do produto interno bruto superior a 

5%, resultado de um contexto de estabilização de expectativas, declínio na taxa de juros e 

BRGE12 0 0 0 0 0 INEP4 2T1998 0 0 0 0

CRIV4 0 0 0 0 0 ITSA4 3T2003 0 0 0 0

RPAD5 0 0 0 0 0 ITEC3 4T1999 0 0 0 0

BRIV4 0 0 0 0 0 ITUB4 4T2003 0 0 0 0

ALPA4 3T2002 0 0 0 0 JBDU4 3T1996 0 0 0 0

BAZA3 4T1997 1T2001 0 0 0 MLFT4 0 0 0 0 0

AMBV4 3T2003 2T2009 0 0 0 KLBN4 1T2004 0 0 0 0

CBEE3 1T2009 0 0 0 0 LIGT3 4T1996 3T1999 0 0 0

BDLL4 0 0 0 0 0 LAME4 3T2002 1T2007 0 0 0

BOBR4 2T2000 0 0 0 0 MGEL4 0 0 0 0 0

BBDC4 0 0 0 0 0 POMO4 3T2008 0 0 0 0

BBAS3 4T2005 0 0 0 0 BMEB4 0 0 0 0 0

BRKM5 2T2002 0 0 0 0 MTSA4 3T2007 0 0 0 0

BMTO4 4T2006 0 0 0 0 MOAR3 0 0 0 0 0

CLSC4 4T2004 0 0 0 0 BNBR4 3T2000 0 0 0 0

CMIG4 1T2004 0 0 0 0 OIBR4 0 0 0 0 0

CTNM4 0 0 0 0 0 PETR4 4T2000 0 0 0 0

PNVL3 0 0 0 0 0 PTNT4 0 0 0 0 0

ELEK4 0 0 0 0 0 PMET6 3T1996 0 0 0 0

ELET6 0 0 0 0 0 RAPT4 1T2004 0 0 0 0

ESTR4 0 0 0 0 0 RCSL4 2T1997 0 0 0 0

ETER3 3T1998 2T2001 0 0 0 CSNA3 0 0 0 0 0

PTPA4 4T2002 0 0 0 0 CRUZ3 0 0 0 0 0

FESA4 1T2002 0 0 0 0 SULT4 0 0 0 0 0

FJTA4 0 0 0 0 0 SUZB5 0 0 0 0 0

FRAS4 4T2000 0 0 0 0 TEKA4 0 0 0 0 0

GGBR4 4T2000 2T2004 4T2008 0 0 VIVT4 0 0 0 0 0

GOAU4 4T2000 2T2004 4T2008 0 0 UNIP6 3T1999 1T2009 0 0 0

CGRA4 0 0 0 0 0 USIM5 2T2004 1T2009 0 0 0

GUAR3 0 0 0 0 0 VALE5 1T2010 0 0 0 0

SGAS4 3T2004 0 0 0 0

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas Bovespa)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): Quebra na Constante (Break in Constant)

Pontos de Quebra Estimados

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 35,503 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas Bovespa: T = 71 e k = 4.
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expansão de crédito ao consumidor. Como a estatística LM é superior ao valor crítico, rejeita-

se a hipótese de cointegração a partir dos modelos propostos.   

 

Tabela 42 – Quebra na constante e tendência Westerlund (2006): ln Bovespa 

 

 

Considerando-se dependência nas seções transversais, o procedimento de Westerlund 

e Edgerton (2008) comporta erros heterocedásticos e serialmente correlacionados, tendências 

específicas às empresas-membro e uma quebra estrutural ambos no intercepto e coeficiente 

angular da regressão de cointegração. O procedimento possui dois modelos: i) quebra no 

intercepto (level break); ii) quebra no regime (regime break). No primeiro modelo (quebra no 

intercepto)                               , o termo     é uma dummy de quebra 

escalar. No segundo modelo (quebra no regime),                            

          
       . Os termos    e    representam o intercepto e coeficiente angular antes da 

BRGE12 0 0 0 0 0 INEP4 0 0 0 0 0

CRIV4 0 0 0 0 0 ITSA4 0 0 0 0 0

RPAD5 0 0 0 0 0 ITEC3 4T1999 0 0 0 0

BRIV4 0 0 0 0 0 ITUB4 0 0 0 0 0

ALPA4 0 0 0 0 0 JBDU4 0 0 0 0 0

BAZA3 3T1999 2T2002 0 0 0 MLFT4 0 0 0 0 0

AMBV4 0 0 0 0 0 KLBN4 0 0 0 0 0

CBEE3 1T2009 0 0 0 0 LIGT3 4T1998 0 0 0 0

BDLL4 0 0 0 0 0 LAME4 3T2002 0 0 0 0

BOBR4 0 0 0 0 0 MGEL4 0 0 0 0 0

BBDC4 0 0 0 0 0 POMO4 0 0 0 0 0

BBAS3 4T2005 0 0 0 0 BMEB4 0 0 0 0 0

BRKM5 0 0 0 0 0 MTSA4 0 0 0 0 0

BMTO4 0 0 0 0 0 MOAR3 0 0 0 0 0

CLSC4 0 0 0 0 0 BNBR4 0 0 0 0 0

CMIG4 0 0 0 0 0 OIBR4 0 0 0 0 0

CTNM4 0 0 0 0 0 PETR4 0 0 0 0 0

PNVL3 0 0 0 0 0 PTNT4 0 0 0 0 0

ELEK4 0 0 0 0 0 PMET6 0 0 0 0 0

ELET6 0 0 0 0 0 RAPT4 0 0 0 0 0

ESTR4 3T1996 0 0 0 0 RCSL4 0 0 0 0 0

ETER3 1T1998 4T2000 0 0 0 CSNA3 0 0 0 0 0

PTPA4 0 0 0 0 0 CRUZ3 0 0 0 0 0

FESA4 0 0 0 0 0 SULT4 0 0 0 0 0

FJTA4 0 0 0 0 0 SUZB5 0 0 0 0 0

FRAS4 0 0 0 0 0 TEKA4 0 0 0 0 0

GGBR4 2T2004 4T2008 0 0 0 VIVT4 0 0 0 0 0

GOAU4 2T2004 0 0 0 0 UNIP6 4T2000 0 0 0 0

CGRA4 0 0 0 0 0 USIM5 2T2004 0 0 0 0

GUAR3 0 0 0 0 0 VALE5 0 0 0 0 0

SGAS4 3T2004 0 0 0 0

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 22,421 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas Bovespa: T = 71 e k = 4.

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas Bovespa)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): 

Quebra na Constante e Tendência (Break in Constant and Trend)

Pontos de Quebra Estimados
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quebra, enquanto    e    representam as mudanças desses parâmetros no momento da quebra. 

No contexto de dependência nas seções transversais, admitem-se de zero a cinco fatores 

comuns não observados contidos no termo de distúrbio    .  

Na Tabela 43, no período 1994-1999, identificam-se quebras em 1996 (1º, 2º e 4º 

trimestres); 1997 (1º e 2º trimestres); 1998 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 1999 (1º, 2º e 3º 

trimestres). No período de 2000-2005, observam-se quebras em 2000 (2º e 4º trimestres); 

2001 (1º e 2º trimestres); 2002 (1º e 3º trimestres); 2003 (2º, 3º e 4 trimestres); 2004 (1º, 2 e 4º 

trimestres); 2005 (1º, 3º e 4º trimestres). No período de 2006-2012, detectam-se quebras em 

2006 (1º, 3º e 4º trimestres); 2007 (1º, 2º e 4º trimestres); 2008 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 

2009 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2010 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres). Os anos em que ocorreram 

quebras estruturais em todos os trimestres relacionam-se principalmente ao período de 2008-

2010, caracterizado pela crise de confiança dos investidores a partir da crise do subprime. Em 

outubro de 2008, ocorreram duas interrupções nas operações da Bovespa, dadas as respectivas 

quedas de 10% e 15%, e as desvalorizações cambiais a partir da crise financeira foram 

significativas em países da América Latina. 

As estatísticas indicam falha da rejeição da hipótese de ausência de cointegração entre 

preços e dividendos. A sensibilidade dos resultados é verificada a partir de cada quantidade 

hipotética de fatores comuns. A metodologia de Westerlund e Edgerton (2008) possui a 

propriedade de ter somente um conjunto de valores críticos para todas as situações de quebras 

e fatores comuns considerados. No entanto, Westerlund e Edgerton (2008, p. 688) analisam 

que há a possibilidade do modelo ser muito geral, e que o procedimento pode não ser 

poderoso o suficiente para se rejeitar a hipótese nula, embora essa probabilidade não seja 

explícita, pois a estatística de teste para o modelo mais restritivo (sem quebras) encontra-se 

em um ponto mais distante da cauda oposta do que o modelo mais geral com quebras.  
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Tabela 43 – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): ln Bovespa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

tau_n 4.727 4.398 5.754 4.956 6.141 6.673 5.578 5.592 5.289 4.572 6.174 4.512

p-value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

BRGE12 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999 1T1999

CRIV4 2T2009 3T2009 2T2009 3T2009 2T2009 3T2009 2T2009 3T2009 2T2009 3T2009 2T2009 3T2009

RPAD5 4T1998 4T2010 4T1998 4T2010 4T1998 4T2010 4T1998 4T2010 4T1998 4T2010 4T1998 4T2010

BRIV4 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

ALPA4 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002 3T2002

BAZA3 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999

AMBV4 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

CBEE3 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009

BDLL4 2T1998 1T1996 2T1998 1T1996 2T1998 1T1996 2T1998 1T1996 2T1998 1T1996 2T1998 1T1996

BOBR4 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000

BBDC4 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007

BBAS3 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005

BRKM5 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005

BMTO4 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008

CLSC4 4T2007 2T2009 4T2007 2T2009 4T2007 2T2009 4T2007 2T2009 4T2007 2T2009 4T2007 2T2009

CMIG4 2T2007 1T1999 2T2007 1T1999 2T2007 1T1999 2T2007 1T1999 2T2007 1T1999 2T2007 1T1999

CTNM4 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997

PNVL3 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010

ELEK4 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996 2T1996

ELET6 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998 1T1998

ESTR4 3T2006 4T1995 3T2006 4T1995 3T2006 4T1995 3T2006 4T1995 3T2006 4T1995 3T2006 4T1995

ETER3 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998

PTPA4 4T2005 1T2006 4T2005 1T2006 4T2005 1T2006 4T2005 1T2006 4T2005 1T2006 4T2005 1T2006

FESA4 3T2008 1T2009 3T2008 1T2009 3T2008 1T2009 3T2008 1T2009 3T2008 1T2009 3T2008 1T2009

FJTA4 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008

FRAS4 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003 2T2003

GGBR4 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004

GOAU4 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004

CGRA4 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005 3T2005

GUAR3 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas Bovespa)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1 Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).
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Tabela 43 [cont.] – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): ln Bovespa 

 

 

Prossegue-se com a avaliação proposta por Gutierrez (2010) para painéis com quebras 

estruturais. O procedimento é baseado na lógica de Gregory e Hansen (1996a, 1996b), em que 

se calculam estatísticas ADF, assim como, a partir de Phillips e Ouliaris (1990), testes de 

cointegração    e   , permitindo-se por uma quebra estrutural em um tempo desconhecido no 

intercepto e coeficiente angular. Testa-se a hipótese nula de ausência de cointegração para 

todas as empresas-membro contra a hipótese alternativa de um vetor de cointegração 

invariante no tempo para pelo menos algumas unidades. A avaliação utiliza o procedimento 

de Maddala e Wu (1999), que consiste em combinar os p-valores das estatísticas. O 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

4.727 4.398 5.754 4.956 6.141 6.673 5.578 5.592 5.289 4.572 6.174 4.512

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

INEP4 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997 2T1997 1T1997

ITSA4 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009

ITEC3 2T2000 1T2010 2T2000 1T2010 2T2000 1T2010 2T2000 1T2010 2T2000 1T2010 2T2000 1T2010

ITUB4 1T2008 4T2009 1T2008 4T2009 1T2008 4T2009 1T2008 4T2009 1T2008 4T2009 1T2008 4T2009

JBDU4 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

MLFT4 1T1999 2T1999 1T1999 2T1999 1T1999 2T1999 1T1999 2T1999 1T1999 2T1999 1T1999 2T1999

KLBN4 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004

LIGT3 4T1998 4T1996 4T1998 4T1996 4T1998 4T1996 4T1998 4T1996 4T1998 4T1996 4T1998 4T1996

LAME4 4T2003 3T2003 4T2003 3T2003 4T2003 3T2003 4T2003 3T2003 4T2003 3T2003 4T2003 3T2003

MGEL4 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008

POMO4 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010 3T2010 4T2010

BMEB4 2T2010 3T2010 2T2010 3T2010 2T2010 3T2010 2T2010 3T2010 2T2010 3T2010 2T2010 3T2010

MTSA4 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010 4T2010

MOAR3 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

BNBR4 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995

OIBR4 1T2001 2T1999 1T2001 2T1999 1T2001 2T1999 1T2001 2T1999 1T2001 2T1999 1T2001 2T1999

PETR4 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

PTNT4 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995

PMET6 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995

RAPT4 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009

RCSL4 1T1996 2T1996 1T1996 2T1996 1T1996 2T1996 1T1996 2T1996 1T1996 2T1996 1T1996 2T1996

CSNA3 4T2000 4T2008 4T2000 4T2008 4T2000 4T2008 4T2000 4T2008 4T2000 4T2008 4T2000 4T2008

CRUZ3 3T2009 2T2010 3T2009 2T2010 3T2009 2T2010 3T2009 2T2010 3T2009 2T2010 3T2009 2T2010

SULT4 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007 2T2007 1T2007

SUZB5 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009

TEKA4 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002 1T2002

VIVT4 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003 4T2003

UNIP6 4T2004 2T2001 4T2004 2T2001 4T2004 2T2001 4T2004 2T2001 4T2004 2T2001 4T2004 2T2001

USIM5 1T2005 1T2006 1T2005 1T2006 1T2005 1T2006 1T2005 1T2006 1T2005 1T2006 1T2005 1T2006

VALE5 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008

SGAS4 2T2005 4T2004 2T2005 4T2004 2T2005 4T2004 2T2005 4T2004 2T2005 4T2004 2T2005 4T2004

Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas Bovespa)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1
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procedimento segue uma distribuição normal padrão. Na Tabela 44, rejeita-se a hipótese nula 

de que o log de preços e log de dividendos são cointegrados. As estatísticas encontram-se 

distantes dos valores críticos de 1% ou 5% de uma distribuição normal padrão. 

 Quebras são identificadas em 1997 (1º trimestre); 1998 (2º e 4º trimestres); 1999 (2º 

trimestre); 2000 (3º e 4º trimestres); 2001 (3º e 4º trimestres); 2002 (2º e 4º trimestres); 2003 

(1º trimestre); 2005 (1º trimestre); 2008 (1º e 2º trimestre); 2009 (1º e 4º trimestres). As 

quebras concentram-se em momentos relevantes na conjuntura econômica brasileira e global, 

como o colapso das ações de empresas de alta tecnologia nos Estados Unidos em 2000; crise 

argentina em 2001; ataques terroristas de 11 de setembro e a crise de confiança em 2002. 

Entre 2003 e 2006, o ambiente econômico foi relativamente favorável e, desta forma, poucas 

quebras foram detectadas para o painel. Entretanto, a crise financeira global em 2008 e 2009 é 

observada por meio das quebras detectadas. 

 

Tabela 44 – Quebras estruturais em painel Gutierrez: ln Bovespa 

 

  

 Até o momento, o pressuposto é de que os erros não são correlacionados entre si. 

Assim, estende-se a rotina original de Gutierrez (2010) para comportar os dados da Bovespa 

no contexto de dependência. Com essa finalidade, obtém-se a distribuição bootstrap da 

estatística de teste. Segundo Gutierrez (2010), esse método permite formas gerais de 

dependência nas seções transversais. No período de 1994-2000, as quebras são identificadas 

em 1997 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 1998 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 1999 (1º, 2º, 3º e 4º 

trimestres); 2000 (2º, 3º e 4º trimestres). A crise asiática de 1997 e a crise da Rússia em 1998 

Z_a Z_t R_ADF Estatística

P_c ADF 2T1999 3T2000 3T2000 49.601

Z_c ADF 2T2002 1T1997 4T2009 -22.591

L_c ADF 2T1999 1T2005 1T1997 -30.752

P_c Zt 2T2008 3T2000 2T1998 64.125

Z_c Zt 4T2009 4T2002 4T2002 -29.046

L_c Zt 4T1998 3T2001 4T2001 -39.659

P_c Za 1T2009 1T2003 1T2003 64.125

Z_c Za 4T2009 2T2008 1T2008 -29.046

L_c Za 3T2010 4T2000 3T2000 -39.659

Nota: (i) Estatísticas seguem distribuição normal padrão. (ii) Testes baseados em Maddala e Wu

(1999), combinando-se p-valores individuais. (iii) Termos do processo de erro sem correlação entre

empresas do painel. (iv) Método de defasagem: Ng e Perron (2001).

Testes para Paineis com Quebras Estruturais de Gutierrez (2010)

Ho: Ausência de cointegração (LN dividendos e LN preços: Bovespa)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas

Pontos de Quebra Estimados e Estatísticas para o Painel
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exerceram impacto no Brasil, com ataques especulativos à moeda e mudança do regime 

cambial em 1999. No período de 2001-2005, quebras são detectadas em 2001 (1º, 2º, 3º e 4º 

trimestres); 2002 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2003 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2004 (1º, 2º, 3º e 

4º trimestres); 2005 (1º e 4º trimestres).  O período de 1999-2003 compreende a consolidação 

do novo regime, com aumento das taxas de juros, metas inflacionárias e Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000). Em 2004, a economia 

brasileira apresenta um crescimento do produto interno bruto após um ambiente recessivo no 

ano anterior com os efeitos da crise de 2002, aumento da taxa de juros e das metas fiscais. No 

período de 2006-2012, observam-se quebras em 2006 (2º, 3º e 4º trimestres); 2007 (1º, 2º, 3º e 

4º trimestres); 2008 (1º, 2º e 3º trimestres); 2009 (1º, 2º, 3º e 4º trimestres); 2010 (1º, 2º e 3º 

trimestres). Esse período é fortemente influenciado pela crise internacional do ano de 2008 e 

seu entorno.  

A partir da Tabela 45 e valores críticos bootstrap, a hipótese nula é rejeitada em todas 

as estatísticas ao nível de 1%. Desta forma, não se pode rejeitar uma relação de cointegração 

entre log de preços e log de dividendos, favorecendo o Modelo de Crescimento Dinâmico de 

Gordon (MCDG) com retornos esperados variáveis no tempo. A Tabela 46 apresenta o 

resumo dos resultados na avaliação do MCDG para as empresas da Bovespa.  
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Tabela 45 – Procedimento bootstrap para quebras e dependência: ln Bovespa 

 

 

2T2004 1T2003 3T2003

id Z_a Z_t R_ADF id Z_a Z_t R_ADF

BRGE12 2T1999 3T2000 3T2000 INEP4 4T1997 2T2001 1T1999

CRIV4 2T2002 1T1997 4T2009 ITSA4 1T2007 1T1998 1T2007

RPAD5 2T1999 1T2005 1T1997 ITEC3 4T2007 2T2000 2T2000

BRIV4 2T2008 3T2000 2T1998 ITUB4 2T2010 1T2007 1T2007

ALPA4 4T2009 4T2002 4T2002 JBDU4 3T2010 2T1997 1T1997

BAZA3 4T1998 3T2001 4T2001 MLFT4 3T2010 3T2010 1T1997

AMBV4 1T2009 1T2003 1T2003 KLBN4 3T2004 3T2002 4T2000

CBEE3 4T2009 2T2008 1T2008 LIGT3 3T1999 3T1999 2T2000

BDLL4 3T2010 4T2000 3T2000 LAME4 2T2010 1T2003 4T2002

BOBR4 3T1997 4T2001 1T2001 MGEL4 3T2008 1T2007 2T2008

BBDC4 3T2009 3T1997 3T2009 POMO4 1T1998 4T1999 3T1999

BBAS3 3T2006 2T2006 4T2005 BMEB4 3T2010 1T1997 1T2009

BRKM5 4T2006 3T2002 3T2002 MTSA4 3T2003 2T2009 2T2009

BMTO4 1T2008 4T2006 2T2007 MOAR3 4T1997 3T2000 3T1997

CLSC4 3T2010 4T2003 4T2003 BNBR4 1T1997 4T2005 4T2005

CMIG4 3T2009 3T2010 4T2006 OIBR4 2T1999 2T2009 1T2009

CTNM4 1T1997 1T2007 1T1997 PETR4 2T2008 1T2001 1T2001

PNVL3 4T2007 3T1998 3T1998 PTNT4 3T1999 1T1997 1T1997

ELEK4 1T1997 1T1997 1T1997 PMET6 1T2009 1T1997 1T1997

ELET6 3T2003 2T1997 2T1997 RAPT4 3T2009 2T2004 1T2004

ESTR4 4T1999 2T1997 2T1997 RCSL4 3T2010 4T1998 1T1999

ETER3 3T1998 3T1998 3T1997 CSNA3 1T2001 3T2000 1T2001

PTPA4 1T1997 3T2003 4T2007 CRUZ3 2T2003 1T1999 3T2008

FESA4 2T2004 2T2009 1T2010 SULT4 2T1997 3T2006 2T2010

FJTA4 2T2008 4T2007 3T2008 SUZB5 3T2004 4T2000 2T2007

FRAS4 2T2010 2T2001 3T2001 TEKA4 3T1997 3T2003 1T2003

GGBR4 2T2009 2T2009 3T2009 VIVT4 3T2007 2T2002 1T2002

GOAU4 1T2002 2T2009 1T2009 UNIP6 1T1997 3T2006 3T2006

CGRA4 4T2004 2T2009 4T2009 USIM5 2T1999 3T2009 4T2009

GUAR3 3T2009 1T1997 2T2007 VALE5 2T2001 3T2010 3T2010

SGAS4 1T2005 3T2004 3T2004

0.01 0.025 0.05 0.10

P_c ADF 49.601 -2.008 -2.360 -2.690 -2.979

Z_c ADF -22.591 11.105 11.641 12.041 12.569

L_c ADF -30.752 12.654 13.347 13.915 14.630

P_c Zt 64.125 58.607 58.058 57.567 57.021

 Z_c Zt -29.046 -26.784 -26.505 -26.284 -26.020

L_c Zt -39.659 -36.311 -35.895 -35.578 -35.205

P_c Zt 64.125 59.037 58.334 57.726 57.121

Z_c Zt -29.046 -26.936 -26.621 -26.355 -26.034

L_c Zt -39.659 -36.499 -36.040 -35.703 -35.259

Nota: (i) Procedimento bootstrap estendido pelo autor para as empresas da Bovespa, com 5000

reamostragens, a partir do procedimento proposto por Gutierrez (2010). 

Método Bootstrap: Detecção de Quebras sob Dependência nas Seções Transversais

Ho: Ausência de cointegração (LN dividendos e LN preços: Bovespa)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas

Quebras Estruturais Médias Detectadas no Painel

Valores Críticos Bootstrap

Método de Defasagem: Ng e Perron (2001)

Estatísticas para o Painel
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Tabela 46 - Resumo dos resultados para as empresas da Bovespa (MDCG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliação CD de Pesaran (2004) [Ho: Independência]

2. Procedimentos de raiz unitária [Ho: raiz unitária] preços dividendos

2.1 Hipótese de um único fator comum: CIPS de Pesaran (2007)

2.1.1 Sem intercepto REHo REHo

2.1.2 Intercepto REHo REHo

2.1.3 Intercepto e tendência REHo REHo

2.2. Hipótese multifatorial: 

2.2.1  CIPS-M de Pesaran et al. (2013)

2.2.1.1 Intercepto FRHo -

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo -

2.2.2 CSB de Pesaran et al. (2013)

2.2.2.1 Intercepto FRHo -

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo -

3. Procedimentos de cointegração

3.1 Independência nas seções transversais (sem quebras estruturais)

3.1.1. Baseados nos resíduos de Pedroni (1999, 2004)

3.1.2. Baseados em modelos VAR de Larsson et al. (2001)

3.2 Independência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.2.1 Módulo Perez Perez (2013) a partir de Gregory-Hansen

3.2.1.1 Quebra no regime

3.2.1.2 Quebra no regime e tendência

3.2.2  Procedimentos com múltiplas quebras de Westerlund (2006)

3.2.2.1 Quebra na constante

3.2.2.1 Quebra na constante e tendência

3.3 Dependência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.3.1 Procedimento de Westerlund e Edgerton (2008)

3.3.1.1 Quebra no intercepto 

3.3.1.2 Quebra no regime 

3.3.2 Procedimento de Gutierrez (2010)

3.3.2.1 Valores críticos normal padrão
3.3.2.2 Valores críticos bootstrap  (estendido pelo autor)

REHo [cointegração]

Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon (MDCG): Empresas Bovespa

REHo

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]

Nota: REHo: rejeição de Ho; FRHo: falha na rejeição de Ho.

REHo [cointegração]

REHo

REHo

FRHo

FRHo

REHo [cointegração]
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4.3 S&P: relação linear entre dividendos e preços com retornos esperados constantes 

 

O Modelo de Crescimento de Gordon implica que o valor presente de um ativo deriva-

se pela respectiva capacidade de geração de renda futura. Seminalmente, Shiller (1981) e 

LeRoy e Porter (1981) utilizaram os testes de limites de variância na verificação do excesso 

de volatilidade dos preços das ações. Esses procedimentos foram criticados por Flavin (1983) 

e Kleidon (1986a, 1986b) a partir de problemas econométricos identificados como não 

estacionariedade e viés em pequenas amostras, o que invalidaria os resultados. 

Posteriormente, Campbell e Shiller (1987) propõem a abordagem de cointegração para a 

avaliação do modelo, em que se busca contornar as limitações dos testes de limites de 

variância. Deste modo, supondo-se retornos esperados constantes, mesmo quando os 

processos de dividendos e preços são não estacionários     , existe uma combinação linear 

entre as variáveis, em que preços e dividendos são cointegrados.  

A respectiva análise de cointegração é predominantemente conduzida pela literatura ao 

nível agregado. Entretanto, autores como Cohen, Polk e Vuolteenaho (2001), Vuolteenaho 

(2002) e Jung e Shiller (2005), a partir dos termos atribuídos a Samuelson de que o mercado 

de ações é micro eficiente, mas macro ineficiente, refletem que haja uma maior probabilidade 

potencial do modelo de expectativas racionais ser validado ao nível da empresa do que para o 

mercado agregado de ações. Nasseh e Strauss (2004, p. 192) argumentam que a análise ao 

nível da empresa é uma ponderação representativa da grande empresa, com menor influência 

de empresas novas e com elevada capitalização. Desta forma, a análise de cointegração entre 

preços e dividendos ao nível da empresa, em que se admitem quebras estruturais e 

dependências nas seções transversais, é uma inovação na avaliação de expectativas e 

racionalidade dos agentes nos mercados financeiros. 

A admissão de dependência nas seções transversais é importante na análise empírica, a 

partir da propensão dos agentes em responder de forma semelhante a choques comuns (fatores 

comuns não observados). O procedimento CD de Pesaran (2004) caracteriza-se pela avaliação 

de dependência dos erros nas seções transversais, sendo aplicável a uma diversidade de 

modelos de dados em painel, incluindo-se painéis heterogêneos estacionários ou com raiz 

unitária com dimensão T relativamente menor do que N. O procedimento consiste na média 

simples de todos os coeficientes de correlação pareados dos resíduos de MQO das regressões 

individuais no painel. Analisando-se a Tabela 47, os resultados indicam a rejeição da hipótese 

de independência nas seções transversais    (       )   , em que a correlação absoluta 
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média é de 0,342. Assim, verifica-se a importância de se considerar avaliações de raiz unitária 

e de cointegração que comportem a dependência nas seções transversais. 

 

Tabela 47 – Avaliação de Independência nas Unidades: S&P100 

 

  

 Os procedimentos de raiz unitária adotados buscam considerar a dependência nas 

seções transversais. Goddard et al. (2008) salientam a importância do controle pela 

covariância não zero entre os termos de distúrbio e que, no contexto na análise da relação 

entre preços e dividendos, essa correção tem o potencial de controlar os efeitos de bolhas e 

distúrbios não fundamentais, que poderiam resultar em desvios temporários da relação de 

longo prazo entre preços das ações e dividendos. No modelo de Pesaran (2007), admite-se a 

dependência nas seções transversais por meio do aumento das regressões ADF individuais de 

    com as médias da variável dependente, a partir de níveis defasados e primeiras diferenças 

das séries individuais. O pressuposto da avaliação relaciona-se com a presença de um único 

fator comum, em que as médias das seções transversais são adotadas como proxies para o 

fator comum não observado.  

 Analisando-se a Tabela 48 das estatísticas CIPS para a série de preços, analisam-se as 

estatísticas a partir dos níveis de defasagens que correspondem ao AIC mínimo. Salienta-se 

que, pela primeira vez na literatura, o procedimento de Pesaran (2007) é aplicado a um painel 

de séries de preços e dividendos individuais das empresas do S&P100. No caso 1 (modelo 

sem intercepto e sem tendência), rejeita-se a hipótese nula de raiz unitária ao nível de 1%. 

Neste modelo, não se pode rejeitar que a série temporal seja estacionária com média zero. No 

caso 2 (modelo com intercepto), a hipótese nula é rejeitada somente ao nível de 10%. Neste 

modelo não se pode rejeitar que a série seja estacionária com média diferente de zero. No caso 

3 (modelo com intercepto e tendência), e hipótese nula também é rejeitada ao nível de 10%, o 

que indica a não rejeição de que série é estacionária em torno de uma tendência 

determinística. Considerando somente a estatística para o painel, com nível significância 

57.776 Pr = 0.0000

0.3420

Diagnóstico geral de dependência nas seções transversais (CD) em painel de Pesaran (2004)

Ho: Independência nas Seções Transversais (empresas S&P100)

Teste CD de independência de Pesaran (2004)

Correlação absoluta média

Nota: (i) Acréscimo de correlações positivas e negativas pode resultar em falha da rejeição de Ho em

Pesaran; (ii) Procedimento adequado para modelos não estacionários. (iii) Teste de Hausman (Ho:

efeitos aleatórios): Prob>chi2  = 0.0008.
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limítrofe nos casos 2 e 3, rejeita-se a hipótese de que os preços sigam um passeio aleatório 

    , não se descartando a potencial de reversão à média.  

 

Tabela 48 – Estatísticas CIPS: preços S&P100 

 

  

 Os resultados das empresas individuais encontram-se na Tabela 49, com as estatísticas 

CADF. Considerando-se um nível de defasagem    , no caso 1 (modelo sem intercepto e 

sem tendência), a hipótese de raiz unitária é rejeitada para 21 das 74 empresas; no caso 2 

(modelo com intercepto), a respectiva hipótese é rejeitada para 13 membros do painel; no caso 

3 (modelo com intercepto e tendência), a hipótese de raiz unitária é rejeitada para 14 empresas 

do S&P100. Embora a série de preços possua raiz unitária para a maior parte das empresas 

analisadas, o cálculo da média induz à rejeição da hipótese nula na análise em painel.  

 

 

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 3.287 -1.751 -1.751

1 3.307 -1.535 -1.535

2 3.359 -1.376 -1.376

3 3.412 -1.325 -1.325

4 3.470 -1.209 -1.209

0 3.303 -2.062 -2.062

1 3.323 -1.838 -1.838

2 3.375 -1.658 -1.658

3 3.428 -1.604 -1.604

4 3.484 -1.490 -1.490

0 3.304 -2.574 -2.574

1 3.320 -2.392 -2.392

2 3.382 -2.131 -2.131

3 3.438 -2.033 -2.033

4 3.493 -1.925 -1.925

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (preços: empresas S&P100)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto
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Tabela 49 – Estatísticas CADF: preços S&P100 

 

 

Na Tabela 50, as séries de dividendos das empresas do S&P são analisadas. 

Considerando-se a estatística CIPS para o painel, rejeita-se a respectiva hipótese de raiz 

unitária, admitindo-se um único fator comum. Na Tabela 51, as estatísticas individuais 

também indicam a rejeição da hipótese nula de raiz unitária. Ao se relaxar o pressuposto de 

um único fator comum, Pesaran et al. (2013) estendem o procedimento CIPS ao caso de uma 

estrutura de erro multifatorial, assim como a estatística de Sargan-Bhargava aumentado nas 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

MMM -1.873 -1.903 -3.057 HON -2.470 -2.588 -2.573

ABT -2.823 -3.438 -3.351 INTC -2.426 -2.568 -2.738

ALL -0.640 -0.884 -1.151 IBM -1.015 -1.048 -1.584

MO -1.705 -1.918 -1.890 JNJ -3.030 -3.106 -3.459

AEP -1.418 -1.947 -2.480 JPM -2.946 -3.756 -4.170

AXP -2.758 -2.563 -2.067 LLY -1.118 -1.948 -2.970

APC -1.877 -2.321 -4.115 LMT -1.939 -1.815 -1.098

APA -0.944 -1.629 -2.174 LOW -1.753 -1.426 -1.721

AAPL 2.509 1.738 0.564 MCD 0.724 0.701 0.001

T -1.306 -1.786 -2.803 MRK -0.930 -1.761 -2.668

BAC -0.403 -0.759 -1.021 MSFT -2.620 -2.586 -3.026

BK -0.834 -0.944 -2.310 MS -1.805 -1.716 -2.486

BAX -2.183 -1.964 -1.251 NWSA -4.132 -4.016 -5.692

BA -2.230 -2.202 -2.166 NSC -1.075 -0.990 -1.601

BMY -0.894 -1.518 -1.682 OXY -0.611 -1.067 -2.310

CAT -1.127 -1.582 -2.861 PEP -2.714 -2.695 -3.893

CVX -1.066 -1.326 -1.807 PFE -0.736 -1.303 -2.059

C -0.161 -0.244 -0.826 PG -3.251 -3.220 -3.989

KO -1.548 -2.676 -2.547 QCOM -3.301 -3.867 -4.083

CL -2.286 -2.284 -3.415 RTN -1.727 -2.088 -2.069

COP -1.345 -2.231 -2.273 SLB -1.506 -2.067 -2.241

COST -2.989 -4.088 -5.724 SPG -0.574 -0.999 -2.347

CVS -2.177 -2.439 -2.754 SO -2.360 -3.359 -4.525

DVN -1.190 -2.024 -1.741 SBUX -0.632 -0.600 -1.327

DOW -2.228 -2.779 -3.039 TGT -2.217 -1.910 -3.266

DD -1.654 -3.148 -3.176 TXN -2.519 -2.468 -2.597

EMR -3.591 -3.504 -3.683 TWX -1.800 -1.786 -2.511

EXC -1.738 -2.401 -1.720 USB -2.988 -2.916 -3.001

XOM -1.863 -2.404 -2.062 UNP -0.410 -0.325 -1.493

F -1.367 -2.437 -1.961 UNH -1.263 -1.381 -1.871

FCX -2.082 -2.283 -3.412 UTX -0.736 -1.121 -4.130

GD -1.334 -2.117 -1.851 VZ -1.096 -1.925 -2.735

GE -0.475 -0.595 -2.358 WMT -2.334 -2.340 -2.182

GM -1.602 -2.354 -3.960 WAG -3.624 -3.981 -3.751

HAL -2.633 -2.805 -2.954 DIS -2.823 -3.098 -3.326

HPQ -2.259 -2.337 -2.333 WFC -3.796 -3.778 -3.883

HD -1.875 -1.914 -1.907 WMB -1.821 -1.811 -2.260

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (preços: empresas S&P100)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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seções transversais (CSB). O conceito consiste em explorar a informação em relação a   

fatores comuns que não partilhados por   séries temporais observadas além das séries de 

preços e dividendos. Analisando-se as características assintóticas de ambos os procedimentos, 

Pesaran et al. (2013) afirmam que a estatística CSB tende a possuir desempenho melhor 

quanto ao poder (probabilidade de não se cometer um erro do Tipo II – rejeitar a hipótese nula 

quando a hipótese alternativa é verdadeira) para amostras com menor tamanho. 

 

Tabela 50 – Estatísticas CIPS: dividendos S&P100 

 

 

 

 

 

 

 

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 -2.731 -7.239 -6.120

1 -2.665 -5.524 -5.524

2 -2.605 -4.846 -4.846

3 -2.541 -4.186 -4.186

4 -2.477 3.956 3.956

0 -2.699 -7.292 -6.190

1 -2.635 -5.612 -5.612

2 2.582 -4.990 -4.990

3 -2.520 -4.364 -4.364

4 -2.463 -4.201 -4.201

0 -2.666 -7.322 -6.420

1 -2.603 -5.666 -5.666

2 -2.551 -5.058 -5.058

3 -2.490 -4.435 -4.435

4 -2.435 -4.281 -4.281

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (dividendos: empresas S&P100)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto
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Tabela 51 – Estatísticas CADF: dividendos S&P100 

 

 

 Na avaliação de raiz unitária para as séries de preços ao nível da empresa do S&P100, 

Tabela 52, a partir de um regressor adicional      , no modelo somente com intercepto, 

falha-se em rejeitar a hipótese nula de raiz unitária, assim como no modelo com intercepto e 

tendência. A predominância do resultado se mantém para todas as ordens de defasagem, assim 

como para a ordem  ̂  [      ⁄    ⁄ ]    sugerida em Pesaran et al. (2013). Admitindo-se 

as combinações de dois regressores adicionais (   ), no modelo com intercepto e ordem de 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

MMM -7.323 -7.265 -7.227 HON -7.557 -7.772 -7.848

ABT -6.989 -6.958 -6.884 INTC -7.695 -7.855 -7.902

ALL -6.849 -6.808 -6.752 IBM -7.722 -7.838 -7.823

MO -7.694 -7.626 -7.570 JNJ -7.570 -7.628 -7.842

AEP -7.760 -7.842 -7.763 JPM -7.433 -7.422 -7.424

AXP -6.974 -7.193 -7.143 LLY -7.520 -7.505 -7.490

APC -7.228 -7.260 -7.199 LMT -7.533 -7.496 -7.534

APA -6.589 -6.636 -6.570 LOW -7.567 -7.538 -7.664

AAPL -7.904 -7.955 -8.022 MCD -7.464 -7.444 -7.748

T -6.452 -6.510 -6.501 MRK -7.456 -7.434 -7.324

BAC -6.782 -6.778 -6.732 MSFT -7.543 -7.489 -7.487

BK -6.841 -6.956 -6.922 MS -7.586 -7.526 -7.432

BAX -7.558 -7.569 -7.867 NWSA -7.509 -7.448 -7.411

BA -7.354 -7.394 -7.450 NSC -7.597 -7.545 -7.536

BMY -7.188 -7.257 -7.224 OXY -7.578 -7.542 -7.541

CAT -7.521 -7.642 -7.621 PEP -7.562 -7.533 -7.568

CVX -8.055 -8.162 -8.111 PFE -7.477 -7.433 -7.577

C -7.238 -7.464 -7.493 PG -7.542 -7.573 -8.004

KO -8.352 -8.643 -8.576 QCOM -7.139 -7.157 -7.449

CL -7.347 -7.511 -7.465 RTN -7.163 -7.200 -7.123

COP -7.015 -6.983 -6.914 SLB -6.494 -6.462 -6.531

COST -6.765 -6.685 -6.691 SPG -6.792 -6.772 -6.834

CVS -7.528 -7.466 -7.406 SO -6.788 -6.800 -6.729

DVN -7.785 -7.743 -7.695 SBUX -6.827 -6.849 -6.759

DOW -6.790 -6.760 -6.848 TGT -6.671 -6.648 -6.623

DD -7.445 -7.382 -7.726 TXN -7.304 -7.306 -7.232

EMR -7.626 -7.659 -7.902 TWX -6.816 -6.913 -6.899

EXC -7.005 -7.075 -7.481 USB -7.262 -7.225 -7.212

XOM -7.071 -7.088 -7.077 UNP -6.440 -6.465 -6.709

F -7.871 -7.861 -7.889 UNH -7.839 -7.771 -7.720

FCX -7.189 -7.309 -7.231 UTX -6.554 -6.755 -7.060

GD -7.490 -7.673 -7.601 VZ -6.460 -6.764 -6.671

GE -7.144 -7.240 -7.192 WMT -6.433 -6.764 -6.850

GM -5.995 -6.204 -6.169 WAG -7.106 -7.159 -7.098

HAL -6.955 -7.137 -7.135 DIS -6.585 -6.737 -6.686

HPQ -7.164 -7.294 -7.285 WFC -6.587 -7.073 -7.018

HD -7.249 -7.521 -7.887 WMB -7.099 -7.145 -7.090

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (dividendos: empresas S&P100)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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defasagem quatro, a hipótese nula não é rejeitada em dois casos:                 e 

               . No modelo com intercepto e tendência, não se rejeita a hipótese nula para 

três casos para    . Considerando-se a combinação de três regressores adicionais      , 

no modelo com intercepto, a hipótese não é rejeitada no caso em que 

                     . No modelo com intercepto e tendência, não se rejeita a hipótese 

nula novamente para três casos para    . Assim, não se rejeita a hipótese de que as séries 

de preços sejam não estacionárias     . 

  

Tabela 52 – Análise Multifatorial CIPS-M: preços S&P100 

 

 

A partir da Tabela 53, analisam-se as estatísticas de Sargan-Bhargava aumentadas nas 

seções transversais (CSB) para as séries de preços do S&P100 proposta por Pesaran et al. 

(N = 74 , T = 71)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB -2.673 -2.574 -2.294 -2.265 -2.228 -2.852 -2.772 -2.515 -2.487 -2.452

CPI -2.661 -2.399 -2.205 -2.046 -1.928 -2.807 -2.626 -2.533 -2.427 -2.298

brent -2.597 -2.209 -2.002 -2.004 -1.821 -2.833 -2.488 -2.288 -2.278 -2.034

juros -2.226 -1.991 -1.799 -1.657 -1.483 -2.673 -2.442 -2.337 -2.344 -2.260

α (significância)

1% -2.46 -2.45 -2.41 -2.39 -2.34 -2.89 -2.88 -2.83 -2.81 -2.75

5% -2.35 -2.33 -2.27 -2.25 -2.20 -2.79 -2.76 -2.71 -2.68 -2.62

10% -2.28 -2.26 -2.20 -2.18 -2.12 -2.72 -2.70 -2.64 -2.61 -2.55

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI -2.819 -2.612 -2.502 -2.351 -2.254 -3.059 -2.840 -2.842 -2.848 -2.846

PIB, brent -2.985 -2.682 -2.421 -2.474 -2.352 -3.261 -2.969 -2.704 -2.796 -2.661

PIB, juros -2.812 -2.667 -2.536 -2.501 -2.394 -2.892 -2.743 -2.575 -2.467 -2.327

CPI, brent -2.795 -2.463 -2.310 -2.412 -2.128 -2.925 -2.601 -2.413 -2.452 -2.206

CPI, juros -2.765 -2.474 -2.361 -2.283 -2.155 -2.777 -2.527 -2.388 -2.134 -1.921

α (significância)

1% -2.68 -2.65 -2.58 -2.54 -2.48 -3.06 -3.03 -2.95 -2.91 -2.83

5% -2.56 -2.52 -2.44 -2.40 -2.32 -2.95 -2.91 -2.82 -2.77 -2.67

10% -2.49 -2.44 -2.37 -2.32 -2.24 -2.89 -2.84 -2.75 -2.70 -2.60

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent -3.150 -2.842 -2.600 -2.745 -2.509 -3.294 -3.006 -2.751 -2.914 -2.706

PIB, CPI, juros -2.997 -2.745 -2.672 -2.524 -2.434 -3.046 -2.750 -2.631 -2.459 -2.443

PIB, brent, juros -3.075 -2.708 -2.417 -2.382 -2.341 -3.258 -2.884 -2.528 -2.402 -2.220

CPI, brent, juros -2.816 -2.394 -2.187 -2.096 -1.767 -2.918 -2.506 -2.251 -2.056 -1.734

α (significância)

1% -2.86 -2.82 -2.72 -2.66 -2.55 -3.24 -3.18 -3.07 -2.99 -2.85

5% -2.74 -2.67 -2.57 -2.50 -2.39 -3.10 -3.03 -2.91 -2.84 -2.70

10% -2.67 -2.60 -2.49 -2.41 -2.29 -3.04 -2.96 -2.84 -2.75 -2.61

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

CIPSM (p) CIPSM (p)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (preços: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência

Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)
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(2013). Na Tabela 50, considerando-se até três regressores adicionais e ordem de defasagem 

 ̂  [      ⁄    ⁄ ]   , no modelo com intercepto, rejeita-se a hipótese nula para todos os 

regressores individuais. Entretanto, no modelo com intercepto e tendência, não de pode 

rejeitar a hipótese de que as séries de preços do S&P100 sigam um processo     . Admitindo-

se dois e três regressores adicionais, os resultados se mantêm com a não rejeição de Ho para o 

modelo mais flexível de intercepto e tendência. Assim, não se rejeita a hipótese de que as 

séries de preços sejam não estacionárias     .  

 

Tabela 53 – Análise Multifatorial CSB: preços S&P100 

 

 

A partir da Tabela 54, considerando-se as séries de dividendos e a inclusão de um 

regressor adicional      , a hipótese nula de raiz unitária não é rejeitada no modelo com 

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB 0.218 0.186 0.177 0.182 0.191 0.136 0.156 0.146 0.141 0.150

CPI 0.328 0.342 0.233 0.188 0.189 0.126 0.155 0.139 0.129 0.143

brent 0.193 0.243 0.235 0.240 0.282 0.123 0.151 0.131 0.121 0.123

juros 0.169 0.226 0.254 0.277 0.256 0.131 0.155 0.149 0.160 0.169

α (significância)

1% 0.352 0.325 0.305 0.275 0.250 0.126 0.120 0.116 0.108 0.101

5% 0.389 0.361 0.342 0.314 0.291 0.135 0.130 0.125 0.118 0.112

10% 0.409 0.381 0.362 0.335 0.314 0.141 0.135 0.131 0.124 0.119

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI 0.219 0.196 0.169 0.155 0.159 0.127 0.151 0.132 0.116 0.128

PIB, brent 0.188 0.167 0.127 0.120 0.115 0.125 0.148 0.123 0.107 0.103

PIB, juros 0.214 0.179 0.176 0.184 0.190 0.131 0.149 0.143 0.145 0.152

CPI, brent 0.229 0.215 0.162 0.124 0.119 0.123 0.150 0.129 0.115 0.115

CPI, juros 0.264 0.294 0.232 0.203 0.186 0.125 0.154 0.135 0.134 0.142

α (significância)

1% 0.344 0.313 0.283 0.248 0.216 0.123 0.116 0.108 0.097 0.088

5% 0.381 0.348 0.320 0.286 0.256 0.133 0.125 0.118 0.108 0.099

10% 0.403 0.368 0.341 0.306 0.278 0.138 0.130 0.123 0.113 0.105

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent 0.199 0.164 0.125 0.101 0.094 0.126 0.146 0.120 0.099 0.093

PIB, CPI, juros 0.226 0.197 0.167 0.159 0.156 0.126 0.147 0.128 0.121 0.129

PIB, brent, juros 0.196 0.171 0.128 0.124 0.119 0.126 0.147 0.119 0.111 0.105

CPI, brent, juros 0.209 0.212 0.169 0.137 0.126 0.124 0.148 0.127 0.122 0.117

α (significância)

1% 0.341 0.300 0.262 0.222 0.186 0.121 0.111 0.100 0.087 0.076

5% 0.375 0.334 0.298 0.257 0.222 0.131 0.120 0.110 0.097 0.086

10% 0.395 0.352 0.318 0.278 0.243 0.136 0.125 0.116 0.103 0.091

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

CSB (p) CSB (p)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial 

Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (preços: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência
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intercepto para a ordem de defasagem recomendada  ̂  [      ⁄    ⁄ ]   , assim como 

para        . No modelo com intercepto e tendência, os resultados se mantêm, em que não 

se pode rejeitar a respectiva hipótese nula. Considerando-se as combinações de dois e três 

regressores adicionais, os resultados indicam a não rejeição da hipótese de raiz unitária para 

as séries de dividendos do S&P100 ao nível da empresa. 

  

Tabela 54 – Análise Multifatorial CIPS-M: dividendos S&P100 

 

 

A partir da Tabela 55, prossegue-se com a análise CSB na avaliação de raiz unitária 

em painel com dependência nas seções transversais. Admitindo-se um regressor adicional 

     , a hipótese nula não é rejeitada para nenhuma ordem de defasagem e para a maioria 

dos regressores adicionais que tendem a possuir um fator comum com os dividendos das 

(N = 74, T = 71)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB -3.111 -1.956 -1.697 -0.143 -0.550 -3.287 -2.083 -1.739 -0.117 -0.505

CPI -3.382 -1.984 -1.766 -0.410 -0.768 -3.563 -2.277 -2.325 -0.994 -1.289

brent -3.089 -2.111 -2.106 -1.302 -1.315 -3.612 -2.421 -2.415 -1.165 -1.277

juros -2.818 -1.786 -1.491 -0.237 -0.632 -3.268 -2.047 -1.804 -0.284 -0.582

α (significância)

1% -2.46 -2.45 -2.41 -2.39 -2.34 -2.89 -2.88 -2.83 -2.81 -2.75

5% -2.35 -2.33 -2.27 -2.25 -2.20 -2.79 -2.76 -2.71 -2.68 -2.62

10% -2.28 -2.26 -2.20 -2.18 -2.12 -2.72 -2.70 -2.64 -2.61 -2.55

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI -3.622 -2.180 -2.178 -1.006 -1.127 -3.732 -2.272 -2.256 -1.084 -1.230

PIB, brent -3.468 -2.261 -2.159 -1.066 -1.206 -3.772 -2.490 -2.295 -1.143 -1.198

PIB, juros -3.089 -1.890 -1.608 -0.108 -0.374 -3.398 -2.155 -1.844 -0.447 -0.575

CPI, brent -3.599 -2.228 -2.391 -1.345 -1.473 -3.504 -2.240 -2.370 -1.364 -1.483

CPI, juros -3.400 -2.044 -1.793 -0.502 -0.687 -3.479 -2.244 -2.201 -0.961 -1.175

α (significância)

1% -2.68 -2.65 -2.58 -2.54 -2.48 -3.06 -3.03 -2.95 -2.91 -2.83

5% -2.56 -2.52 -2.44 -2.40 -2.32 -2.95 -2.91 -2.82 -2.77 -2.67

10% -2.49 -2.44 -2.37 -2.32 -2.24 -2.89 -2.84 -2.75 -2.70 -2.60

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent -3.713 -2.211 -2.296 -1.366 -1.311 -3.719 -2.275 -2.268 -1.311 -1.240

PIB, CPI, juros -3.617 -2.191 -2.138 -0.994 -0.971 -3.718 -2.275 -2.107 -0.982 -1.064

PIB, brent, juros -3.432 -2.219 -2.105 -1.006 -1.047 -3.792 -2.481 -2.234 -1.072 -1.009

CPI, brent, juros -3.554 -2.207 -2.310 -1.304 -1.300 -3.429 -2.186 -2.285 -1.318 -1.278

α (significância)

1% -2.86 -2.82 -2.72 -2.66 -2.55 -3.24 -3.18 -3.07 -2.99 -2.85

5% -2.74 -2.67 -2.57 -2.50 -2.39 -3.10 -3.03 -2.91 -2.84 -2.70

10% -2.67 -2.60 -2.49 -2.41 -2.29 -3.04 -2.96 -2.84 -2.75 -2.61

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

CIPSM (p) CIPSM (p)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial (CIPS-M)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (dividendos: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência

Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)
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empresas do S&P100. Admitindo-se dois regressores adicionais      , no modelo com 

intercepto, rejeita-se a hipótese nula de raiz unitária para a ordem de defasagem recomendada.  

 

Tabela 55 – Análise Multifatorial CSB: dividendos S&P100 

 

 

Entretanto, no modelo com intercepto e tendência, não se rejeita a hipótese em todos 

os casos considerados. Incluindo-se três regressores adicionais      , rejeita-se a hipótese 

nula para a ordem de defasagem quatro, mas falha-se em rejeitá-la ao se considerar ordens 

menores de defasagem. No modelo com intercepto e tendência, falha-se em rejeitar a hipótese 

de raiz unitária para todos os casos considerados de defasagens e regressores. Salienta-se que 

esses procedimentos caracterizam-se como as primeiras evidências empíricas de técnicas 

econométricas de estrutura de erro multifatorial na análise de raiz unitária para preços e 

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB 0.365 0.361 0.364 0.351 0.200 0.290 0.368 0.487 0.575 0.245

CPI 0.528 0.565 0.457 0.363 0.285 0.300 0.411 0.483 0.514 0.259

brent 1.021 0.842 0.698 0.558 0.251 0.292 0.382 0.480 0.565 0.247

juros 1.022 0.839 0.666 0.504 0.236 0.291 0.355 0.464 0.556 0.240

α (significância)

1% 0.352 0.325 0.305 0.275 0.250 0.126 0.120 0.116 0.108 0.101

5% 0.389 0.361 0.342 0.314 0.291 0.135 0.130 0.125 0.118 0.112

10% 0.409 0.381 0.362 0.335 0.314 0.141 0.135 0.131 0.124 0.119

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI 0.373 0.366 0.344 0.303 0.198 0.295 0.390 0.463 0.454 0.228

PIB, brent 0.379 0.321 0.295 0.303 0.159 0.289 0.371 0.450 0.497 0.217

PIB, juros 0.359 0.350 0.331 0.341 0.179 0.290 0.367 0.453 0.498 0.213

CPI, brent 0.229 0.215 0.162 0.124 0.119 0.123 0.150 0.129 0.115 0.115

CPI, juros 0.451 0.485 0.387 0.339 0.262 0.302 0.404 0.465 0.468 0.233

α (significância)

1% 0.344 0.313 0.283 0.248 0.216 0.123 0.116 0.108 0.097 0.088

5% 0.381 0.348 0.320 0.286 0.256 0.133 0.125 0.118 0.108 0.099

10% 0.403 0.368 0.341 0.306 0.278 0.138 0.130 0.123 0.113 0.105

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent 0.375 0.354 0.343 0.306 0.162 0.296 0.402 0.441 0.406 0.197

PIB, CPI, juros 0.364 0.357 0.311 0.289 0.171 0.297 0.387 0.431 0.403 0.196

PIB, brent, juros 0.375 0.329 0.283 0.292 0.141 0.289 0.372 0.422 0.437 0.181

CPI, brent, juros 0.419 0.407 0.365 0.333 0.183 0.302 0.416 0.452 0.422 0.197

α (significância)

1% 0.341 0.300 0.262 0.222 0.186 0.121 0.111 0.100 0.087 0.076

5% 0.375 0.334 0.298 0.257 0.222 0.131 0.120 0.110 0.097 0.086

10% 0.395 0.352 0.318 0.278 0.243 0.136 0.125 0.116 0.103 0.091

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

CSB (p) CSB (p)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial 

Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (dividendos: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência
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dividendos ao nível da empresa em dados em painel. Evidências indicam que não se pode 

rejeitar a hipótese de que preços e dividendos sejam não eatacionários      .  

 

Tabela 56 – Teste de Cointegração Painel Pedroni: S&P100

 

 

 Avaliando-se a relação de longo prazo entre preços e dividendos, aplicam-se 

procedimentos denominados de primeira geração, em que a suposição é a de independência 

nas seções transversais. No entanto, dentre as avaliações recentes de cointegração em 

potencial para dados em painel, a modelagem proposta por Pedroni (1999, 2004) de análise 

dos resíduos     é uma das mais utilizadas, sobretudo em macroeconomia em problemas como 

o de paridade do poder de compra. Em relação à análise da relação preço-dividendo ao nível 

da empresa, esse procedimento foi adotado em Goddard et al. (2008) e Rivera Rivera et al. 

(2012), cujos resultados fornecem um parâmetro de comparação frente aos novos 

procedimentos que admitem quebras estruturais e dependências nas seções transversais 

apresentados sequencialmente. A partir da Tabela 56, rejeita-se a hipótese de ausência de 

cointegração entre preços e dividendos.  

  

 

 

 

 

 

 v-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat

Estatística 10.80 -21.68 -16.58 -8.14 -20.87 -13.84 -3.80

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003

Estatística 3.10 -15.63 -16.29 -4.42 -16.92 -8.87 2.61

Prob. 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0134

Estatística -2.31 -12.46 -19.86 -4.59 -12.48 -16.65 -1.35

Prob. 0.0277 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1609

Testes de Cointegração Residual de Pedroni (1999, 2004)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Panel Tests Group Tests

Ha: Coeficientes AR comuns Ha: Coeficientes AR individuais 

Nota: Estatísticas adequadas em pequenas e grandes amostras, conforme Pedroni (2004).

(within-dimension) (between-dimension)

Modelo Restrito

Modelo com Intercepto Individual

Modelo com Intercepto e Tendência
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Tabela 57 – Teste de Cointegração em Painel Larsson: S&P100 

 

 

Mantendo-se na análise de cointegração em painéis potencialmente não estacionários, 

o modelo proposto Larsson et al. (2001) possui a vantagem de permitir a visualização das 

estatísticas de teste para o painel e para as empresas individuais. Caracteriza-se como uma 

extensão em painel da abordagem VAR de Johansen (1988, 1991, 1995). Na obtenção da 

Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob. Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob.

MMM 15.902 0.043 0.003 0.952 HON 13.860 0.087 0.828 0.363

ABT 18.048 0.020 3.729 0.054 INTC 14.599 0.068 5.398 0.020

ALL 15.832 0.045 3.563 0.059 IBM 22.480 0.004 4.669 0.031

MO 10.470 0.246 2.741 0.098 JNJ 18.341 0.018 0.614 0.433

AEP 19.428 0.012 1.937 0.164 JPM 11.441 0.186 4.638 0.031

AXP 16.388 0.037 5.537 0.019 LLY 13.829 0.088 2.268 0.132

APC 16.587 0.034 0.229 0.632 LMT 13.650 0.093 0.008 0.930

APA 22.611 0.004 0.443 0.506 LOW 17.588 0.024 0.189 0.664

AAPL 10.086 0.274 0.622 0.430 MCD 42.950 0.000 0.957 0.328

T 9.126 0.354 1.216 0.270 MRK 29.191 0.000 7.691 0.006

BAC 26.859 0.001 1.850 0.174 MSFT 24.052 0.002 4.997 0.025

BK 10.727 0.229 3.974 0.046 MS 15.767 0.046 2.632 0.105

BAX 69.493 0.000 3.568 0.059 NWSA 11.387 0.189 2.725 0.099

BA 23.305 0.003 0.014 0.906 NSC 18.348 0.018 0.320 0.572

BMY 26.016 0.001 2.991 0.084 OXY 46.323 0.000 0.279 0.597

CAT 20.676 0.008 0.028 0.866 PEP 18.074 0.020 0.416 0.519

CVX 27.212 0.001 4.132 0.042 PFE 10.951 0.215 2.904 0.088

C 12.133 0.151 5.389 0.020 PG 20.916 0.007 0.682 0.409

KO 18.656 0.016 5.772 0.016 QCOM 14.411 0.072 4.444 0.035

CL 15.938 0.043 4.640 0.031 RTN 26.986 0.001 6.748 0.009

COP 27.663 0.001 2.422 0.120 SLB 18.517 0.017 0.032 0.858

COST 5.924 0.705 1.493 0.222 SPG 16.668 0.033 0.307 0.580

CVS 11.817 0.166 0.721 0.396 SO 22.823 0.003 7.503 0.006

DVN 21.383 0.006 0.000 1.000 SBUX 3.777 0.921 0.025 0.873

DOW 14.112 0.080 2.070 0.150 TGT 19.679 0.011 1.996 0.158

DD 16.548 0.035 6.758 0.009 TXN 8.633 0.400 0.909 0.340

EMR 19.034 0.014 0.755 0.385 TWX 3.669 0.928 0.019 0.891

EXC 7.748 0.493 0.218 0.641 USB 11.880 0.163 4.840 0.028

XOM 18.917 0.015 0.684 0.408 UNP 15.161 0.056 0.012 0.914

F 7.896 0.477 0.620 0.431 UNH 5.771 0.722 0.255 0.614

FCX 12.761 0.124 1.852 0.174 UTX 14.740 0.065 3.967 0.046

GD 22.507 0.004 1.506 0.220 VZ 10.043 0.277 0.832 0.362

GE 15.721 0.046 4.345 0.037 WMT 17.214 0.027 2.092 0.148

GM 11.548 0.180 0.888 0.346 WAG 22.981 0.003 3.202 0.074

HAL 13.058 0.113 0.072 0.788 DIS 105.910 0.000 5.011 0.025

HPQ 8.669 0.397 3.579 0.059 WFC 8.665 0.397 3.923 0.048

HD 7.124 0.563 0.000 0.988 WMB 13.044 0.113 5.206 0.023

Stat. 

LRNT

YLR-test

E(Zk)

Var(Zk)

N

Testes de cointegração em painel de Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

r = 0 r = 1 r = 0 r = 1

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

Estatísticas de Larsson et al. (2001) para S&P100

r = 0 r = 1

82.164 20.608

6.086 1.137

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

37.0876 4.7001

10.535 2.212

74 74

Nota: i) Termo r: quantidade de vetores de cointegração. ii) Ordem de defasagem: 1 a 2. iii) YLR-test comparada aos valores

críticos ±1.96 da distribuição normal (α = 5%). (iv) Valores E(Zk) e Var(Zk) a partir de Larsson et al. (2001).
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estatística em painel    , é necessário obter o valor esperado       e a variância         das 

estatísticas do traço assintóticas. Esses termos são calculados em Larsson et al. (2001), 

adotados partir de   relações de cointegração e de um número   de variáveis. A partir da 

Tabela 57, rejeita-se a hipótese de ausência de cointegração para preços e dividendos.  

 

Tabela 58 – Quebra no regime Gregory-Hansen: S&P100 

 

 

Na Tabela 58, admitem-se quebras estruturais na análise de cointegração ao nível da 

empresa por meio da aplicação do módulo de Perez Perez (2013), desenvolvido com base em 

Gregory e Hansen (1996a, 1996b). Ao se verificar estatísticas inferiores aos valores críticos, 

rejeita-se a hipótese nula de ausência de cointegração. Na análise individual, no modelo de 

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

MMM -4.31 2005q4 -4.31 2005q3 -31.94 2005q3 HON -3.87 2000q4 -7.23 2001q1 -62.28 2001q1

ABT -2.73 2008q4 -2.87 2006q3 -15.20 2006q3 INTC -4.44 2001q2 -4.19 2001q1 -28.51 2001q1

ALL -3.46 2006q4 -3.12 2001q1 -17.78 2001q1 IBM -4.37 2004q4 -4.41 2004q4 -31.07 2004q4

MO -6.97 1999q1 -6.98 1999q1 -58.40 1999q1 JNJ -2.93 2008q2 -2.94 2006q2 -16.32 2006q2

AEP -4.30 2002q2 -4.84 2002q4 -38.45 2002q4 JPM -3.39 2008q2 -3.24 2008q3 -20.28 2008q3

AXP -9.84 2003q3 -10.66 2005q4 -89.50 2005q4 LLY -6.01 1999q3 -6.39 1999q4 -52.99 1999q4

APC -5.26 2003q1 -5.10 2003q1 -36.85 2003q1 LMT -3.90 2006q2 -3.97 2006q2 -26.91 2006q2

APA -8.58 2006q2 -8.64 2006q2 -73.26 2006q2 LOW -5.73 2005q1 -5.74 2005q1 -45.47 2005q1

AAPL -5.76 1997q4 -7.62 1998q2 -60.11 1998q2 MCD -13.67 2003q1 -10.92 2007q2 -88.91 2007q2

T -9.80 2002q4 -9.87 2002q4 -83.03 2002q4 MRK -8.25 1999q4 -7.04 2000q1 -58.29 2000q1

BAC -4.88 1999q2 -4.09 2007q3 -29.24 2007q3 MSFT -8.81 2004q4 -8.87 2004q4 -75.18 2004q4

BK -3.53 2001q4 -3.63 2001q4 -21.99 2001q4 MS -3.82 2000q3 -4.08 2001q1 -26.06 2001q1

BAX -18.01 2006q3 -10.87 2006q2 -88.02 2006q2 NWSA -6.48 2005q3 -36.18 1997q3 -195.43 1997q3

BA -4.16 2008q1 -4.31 2008q1 -28.17 2008q1 NSC -2.92 2001q1 -3.35 2001q2 -19.74 2001q2

BMY -10.43 2000q2 -11.72 1997q2 -93.25 1997q2 OXY -4.05 2004q4 -3.52 2005q1 -33.07 2005q1

CAT -4.21 2008q3 -4.19 2008q4 -25.86 2008q4 PEP -3.78 2008q3 -4.24 2008q2 -30.92 2008q2

CVX -4.45 2008q3 -4.39 2008q4 -31.50 2008q4 PFE -2.84 2005q1 -3.04 2005q2 -15.72 2005q2

C -4.37 2003q3 -4.01 2003q3 -27.97 2003q3 PG -4.44 2008q4 -4.21 2008q4 -29.91 2008q4

KO -4.56 1996q4 -4.36 1996q4 -29.35 1996q4 QCOM -3.76 2000q4 -3.70 2000q4 -23.42 2000q4

CL -5.24 2003q2 -5.28 2003q2 -41.14 2003q2 RTN -10.31 2003q2 -11.20 2006q2 -90.31 2006q2

COP -7.96 2008q3 -8.01 2008q3 -72.69 2008q3 SLB -5.32 2008q1 -5.36 2008q1 -45.31 2008q1

COST -4.74 2004q3 -4.77 2004q3 -35.45 2004q3 SPG -6.89 2008q3 -6.94 2008q3 -58.31 2008q3

CVS -2.80 2008q2 -2.75 2008q1 -12.71 2008q1 SO -5.66 2008q3 -5.81 2008q2 -45.24 2008q2

DVN -5.97 2008q4 -6.16 2008q4 -49.01 2008q4 SBUX -8.22 2008q1 -5.51 2007q3 -40.19 2007q3

DOW -4.00 2008q3 -3.90 2008q3 -26.32 2008q3 TGT -2.38 2001q3 -2.23 2001q3 -14.83 2001q3

DD -2.96 2000q2 -3.04 2000q2 -16.32 2000q2 TXN -5.74 2007q3 -7.92 2007q2 -68.01 2007q2

EMR -3.56 2008q4 -3.42 2008q4 -20.92 2008q4 TWX -7.34 2005q3 -7.39 2005q3 -63.41 2005q3

EXC -3.57 2008q4 -3.31 2008q4 -20.33 2008q4 USB -3.07 1998q4 -3.23 1999q1 -21.41 1999q1

XOM -4.42 2008q4 -4.56 2008q3 -32.93 2008q3 UNP -3.9 1998q2 -3.78 1998q1 -30.73 1998q1

F -3.97 2006q4 -4.32 2007q1 -27.25 2007q1 UNH -7.24 2007q4 -7.86 2008q1 -66.93 2008q1

FCX -6.28 2007q2 -7.25 2007q1 -61.32 2007q1 UTX -5.24 2008q2 -5.28 2008q2 -43.23 2008q2

GD -18.12 2008q2 -13.76 2008q4 -106.66 2008q4 VZ -3.27 2008q2 -3.46 2008q1 -18.65 2008q1

GE -7.93 2001q4 -8.41 2001q3 -71.41 2001q3 WMT -3.93 2008q3 -3.78 2007q2 -26.03 2007q2

GM -3.69 2000q2 -3.65 2001q1 -23.14 2001q1 WAG -3.31 2002q1 -3.51 2002q1 -23.61 2002q1

HAL -7.09 2006q3 -6.43 2006q4 -52.60 2006q4 DIS -26.44 2001q2 -10.93 2006q3 -88.16 2006q3

HPQ -6.09 1998q3 -6.11 1998q3 -88.87 1998q3 WFC -4.02 2008q3 -3.97 2008q3 -26.33 2008q3

HD -4.1 2006q1 -4.13 2006q1 -28.29 2006q1 WMB -3.31 2002q3 -3.32 2002q4 -22.56 2002q4

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime): ADF e Zt: -5,47 (1%); -4,95

(5%); -4,68 (10%); Za: -57,17 (1%); -47,04 (5%); -41,85 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Modelo: Quebra no Regime (Change in Regime)
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quebra no regime, a estatística ADF rejeita a hipótese nula para 33 das 74 empresas; a 

estatística    rejeita a hipótese nula para 38 empresas; e a rejeição por meio da estatística    

ocorre para 29 empresas. Deste modo, as evidências favorecem o Modelo de Crescimento de 

Gordon (MCG), na qual se supõe uma relação de longo prazo entre preços e dividendos. No 

caso das empresas do S&P100, as quebras estruturais são identificadas no ano de 2008 e seu 

entorno, caracterizada pelo agravamento da crise financeira norte-americana em setembro do 

ano respectivo. 

A rejeição de ausência de cointegração entre preços e dividendos ocorre 

sistematicamente (a partir de ADF,    e   ) para as seguintes empresas: MO (Altria Group 

Inc.); AXP (American Express Co.); APA (Apache Corp.); AAPL (Apple Inc.), T (AT&T 

Inc.); BAX (Baxter International Inc.); BMY (Bristol-Myers Squibb Co.); COP 

(ConocoPhillips); DVN (Devon Energy Corp.); FCX (Freeport-McMoran Copper & Gold); 

GD (General Dynamics Corp.); GE (General Electric Co.); HAL (Halliburton Co.); HPQ 

(Hewlett-Packard Co.); LLY (Eli Lilly & Co); LOW (Lowe’s Companies Inc.); MCD 

(McDonald’s Corp); MRK (Merck & Co.); MSFT (Microsoft Corp.); NWSA (News Corp.); 

SPG (Simon Property Group Inc.); SO (Southern Co.); TXN (Texas Instruments Inc.); TWX 

(Time Warner Inc.); UNH (UnitedHealth Group Inc.); UTX (United Technologies Corp.); e 

DIS (The Walt Disney Co.). Como analisam Nasseh e Strauss (2004, p. 197), a relação preço-

dividendo tende a se manter para empresas em estágio de maturidade.  
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 Tabela 59 – Quebra no regime e tendência Gregory Hansen: S&P100 

 

 

Na Tabela 59, no modelo de quebra no regime e tendência, a estatística ADF rejeita a 

hipótese nula para 64 empresas; a estatística    rejeita a hipótese nula para 61 empresas; e a 

estatística    rejeita a hipótese nula para 45 empresas. Desta forma, rejeita-se a hipótese de 

ausência de cointegração para a maior parte das empresas-membro. As respectivas 

frequências das quebras detectadas são: 1996 (4 quebras); 1998 (3 quebras); 1999 (7 quebras); 

2000 (4 quebras); 2001 (14 quebras); 2002 (36 quebras); 2003 (24 quebras); 2004 (20 

quebras); 2005 (33 quebras); 2006 (25 quebras); 2007 (24 quebras); 2008 (42 quebras). A 

maior frequência das quebras ocorre no quarto trimestre de 2008, ao longo da crise financeira. 

Quebras frequentes são também identificadas em 2002, caracterizado pela recessão nos 

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

MMM -7.41 2005q1 -7.46 2005q1 -62.87 2005q1 HON -13.21 2001q4 -13.27 2001q4 -101.45 2001q4

ABT -8.25 2005q2 -7.90 2005q3 -67.02 2005q3 INTC -6.03 2004q3 -6.07 2004q3 -56.47 2004q3

ALL -4.05 2007q1 -4.10 2007q2 -27.93 2007q2 IBM -8.28 2005q3 -8.70 2005q4 -73.92 2005q4

MO -9.69 2002q3 -9.76 2002q3 -82.14 2002q3 JNJ -8.95 2002q1 -8.88 2003q4 -74.96 2003q4

AEP -8.94 2003q2 -9.00 2003q2 -76.23 2003q2 JPM -6.22 2008q3 -6.67 2008q4 -55.46 2008q4

AXP -9.92 1996q3 -10.75 2003q2 -90.49 2003q2 LLY -6.36 2007q3 -6.41 2007q3 -49.58 2007q3

APC -5.65 2004q1 -5.52 2003q4 -40.53 2003q4 LMT -5.17 2002q2 -5.27 2002q1 -39.56 2002q1

APA -8.80 2006q2 -8.86 2006q2 -75.18 2006q2 LOW -4.61 2004q4 -4.65 2004q4 -35.69 2004q4

AAPL -11.70 1996q3 -10.10 1996q4 -82.93 1996q4 MCD -13.62 2007q2 -11.24 2007q2 -90.30 2007q2

T -12.94 2003q1 -12.75 2003q1 -98.33 2003q1 MRK -6.21 2000q1 -6.26 2000q1 -50.14 2000q1

BAC -5.71 2005q2 -4.85 2008q4 -35.57 2008q4 MSFT -9.66 2004q4 -9.73 2004q4 -81.81 2004q4

BK -7.80 2008q4 -7.86 2008q4 -66.08 2008q4 MS -4.81 2008q3 -4.71 2008q3 -35.18 2008q3

BAX -22.82 2006q2 -10.96 2001q1 -88.31 2001q1 NWSA -7.29 2005q2 -36.80 2008q3 -162.46 2008q3

BA -4.50 2005q3 -4.74 2005q2 -34.07 2005q2 NSC -5.08 2001q3 -5.37 2001q1 -42.90 2001q1

BMY -10.75 2005q1 -11.97 2008q2 -93.54 2008q2 OXY -5.78 2005q4 -5.82 2005q4 -47.83 2005q4

CAT -4.51 2002q1 -4.52 2002q1 -32.04 2002q1 PEP -6.15 2003q4 -6.19 2003q4 -50.54 2003q4

CVX -7.33 2005q2 -7.38 2005q2 -61.85 2005q2 PFE -5.71 2008q4 -5.60 2008q4 -44.09 2008q4

C -4.39 2001q4 -4.2 2001q4 -29.55 2001q4 PG -7.88 2004q2 -7.58 2004q2 -63.78 2004q2

KO -9.31 2003q1 -8.94 2002q4 -75.71 2002q4 QCOM -6.08 1999q3 -6.13 1999q3 -49.59 1999q3

CL -5.23 2006q2 -5.29 2005q3 -41.34 2005q3 RTN -9.65 2007q3 -11.31 2007q4 -90.28 2007q4

COP -7.29 2008q1 -7.34 2008q1 -61.91 2008q1 SLB -5.91 2006q3 -5.92 2006q3 -47.48 2006q3

COST -8.84 2004q1 -8.90 2004q1 -76.80 2004q1 SPG -7.8 2008q4 -7.86 2008q4 -66.48 2008q4

CVS -2.98 2004q2 -3.19 1999q2 -17.55 1999q2 SO -4.93 2003q2 -4.90 2003q2 -36.46 2003q2

DVN -6.48 2006q1 -6.76 2006q2 -54.62 2006q2 SBUX -7.12 2007q4 -7.01 2008q4 -58.61 2008q4

DOW -7.43 2008q3 -7.48 2008q3 -63.84 2008q3 TGT -3.67 2006q3 -3.93 2006q2 -28.12 2006q2

DD -5.25 2002q1 -5.38 2002q1 -42.08 2002q1 TXN -10.54 2006q4 -10.62 2006q4 -88.03 2006q4

EMR -5.40 2007q1 -5.60 2007q2 -43.49 2007q2 TWX -8.56 2005q1 -8.62 2005q1 -73.29 2005q1

EXC -6.01 1998q1 -5.99 1998q1 -48.92 1998q1 USB -5.45 2007q1 -5.25 2007q1 -43.10 2007q1

XOM -6.65 2003q2 -6.72 2003q3 -55.68 2003q3 UNP -4.5 2008q4 -4.53 2008q4 -32.24 2008q4

F -5.75 2001q1 -5.55 2001q2 -43.50 2001q2 UNH -7.46 2007q2 -8.75 2008q4 -75.50 2008q4

FCX -6.87 2007q2 -8.11 2007q1 -68.76 2007q1 UTX -9.26 2002q3 -8.10 2003q2 -68.98 2003q2

GD -17.87 2008q2 -14.00 2005q2 -108.58 2005q2 VZ -5.93 2004q3 -5.99 2004q3 -46.67 2004q3

GE -9.60 2007q1 -12.28 2008q4 -96.35 2008q4 WMT -6.09 2002q4 -6.23 2002q4 -50.87 2002q4

GM -5.69 2006q1 -5.60 2006q1 -42.95 2006q1 WAG -5.65 2005q3 -5.82 2005q3 -46.02 2005q3

HAL -6.75 2006q3 -6.18 2006q4 -49.86 2006q4 DIS -37.48 2005q2 -11.36 2008q4 -90.48 2008q4

HPQ -4.53 2000q3 -4.56 1999q1 -76.64 1999q1 WFC -5.62 2008q4 -5.63 2008q4 -44.29 2008q4

HD -5.19 2005q4 -6.67 2006q2 -54.44 2006q2 WMB -7.34 2002q3 -7.39 2002q3 -64.08 2002q3

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime and trend): ADF e Zt: -6,02

(1%); -5,50 (5%); -5,24 (10%); Za: -69,37 (1%); -58,58 (5%); -53,31 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Modelo: Quebra no Regime e Tendência  (Change in Regime and Trend)
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Estados Unidos pós-ataques de 11 de setembro, estouro da bolha de tecnologia, assim como 

escândalos corporativos no final do ano precedente; e em 2005, no qual a americana incorreu 

em uma diminuição acentuada em seu crescimento a partir do aumento do preço do petróleo e 

declínio acentuado na demanda do setor automotivo.  

Admitindo-se múltiplas quebras estruturais para as empresas individuais, aplica-se o 

procedimento de Westerlund (2006). No modelo com quebra na constante, Tabela 60, como a 

estatística LM é maior do que o respectivo valor crítico, rejeita-se a hipótese de que preços e 

dividendos são cointegrados, supondo-se independência nas seções transversais. As quebras 

mais frequentes são identificadas em: 1996T2 (10 quebras); 1997T3 (6 quebras); 1998T2 (8 

quebras); 2000T4 (6 quebras); 2003T3 (6 quebras); 2003T4 (8 quebras); 2004T4 (7 quebras); 

2006T2 (8 quebras); 2006T3 (12 quebras); 2007T1 (9 quebras); 2007T4 (6 quebras); 2008T3 

(5 quebras); 2008T4 (6 quebras); 2009T1 (20 quebras).  

No período do segundo trimestre de 1996, verifica-se a retomada do crescimento 

americano após o término do fechamento do governo a partir de conflitos sobre 

financiamentos em áreas como Medicare, educação, meio ambiente e saúde pública. Em 

2006, os Estados Unidos incorreram em desaceleração do crescimento da economia e do 

emprego, na medida em que se observava a desaceleração do mercado imobiliário. O ano de 

2009 é caracterizado por recessão global, cujos efeitos, no entanto, encontravam-se presentes 

na economia americana desde o início do segundo semestre de 2007, no momento da crise de 

liquidez, devido à desvalorização dos títulos atrelados ao mercado imobiliário a partir de 

2006. Embora a recessão econômica tenha iniciado no quarto trimestre de 2007, o respectivo 

estágio crítico ocorreu em setembro de 2008 com a quebra da instituição financeira Lehman 

Brothers e dificuldades das autoridades monetárias americanas e europeias em resgatar 

instituições financeiras com problemas de liquidez.  

Na Tabela 61, aplica-se a modelagem proposta por Westerlund (2006) sob a hipótese 

de quebra na constante e tendência. A estatística LM é maior do que o respectivo valor crítico, 

rejeitando-se a hipótese nula de cointegração. As quebras mais frequentes são identificadas 

em 2009T1 (22 quebras), término da crise financeira de 2007-2009. A partir do colapso do 

mercado imobiliário americano em 2006 e 2007, o estouro da bolha imobiliária repercutiu na 

deterioração dos balanços das instituições financeiras, assim como na confiança dos 

investidores, pelo fato de grandes instituições financeiras terem investido recursos 

significativos em hipotecas. Mesmo após a recessão, a recuperação é modesta, com 

crescimento baixo e nível elevado de desemprego. 
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Tabela 60 – Quebra na constante Westerlund (2006): S&P100 

 

 

 

 

 

MMM 2T1998 2T2002 4T2004 2T2007 0 HON 3T1997 2T2001 4T2006 0 0

ABT 3T1997 1T2001 1T2004 3T2006 1T2009 INTC 1T1999 4T2004 4T2007 0 0

ALL 4T1997 4T2000 4T2003 2T2006 4T2008 IBM 1T2000 1T2006 1T2009 0 0

MO 2T1996 2T1999 2T2002 4T2004 1T2008 JNJ 1T1999 1T2003 3T2005 1T2008 0

AEP 1T2003 3T2006 1T2009 0 0 JPM 2T1996 1T2000 1T2009 0 0

AXP 2T2006 0 0 0 0 LLY 2T1998 3T2002 1T2007 0 0

APC 1T1998 2T2002 4T2004 0 0 LMT 4T1999 3T2003 1T2006 3T2008 0

APA 3T2001 1T2004 3T2006 0 0 LOW 3T2003 1T2007 0 0 0

AAPL 2T1996 0 0 0 0 MCD 3T2007 0 0 0 0

T 1T2003 4T2007 0 0 0 MRK 2T1996 4T1998 2T2001 4T2003 0

BAC 3T1997 3T2000 2T2003 2T2006 4T2008 MSFT 0 0 0 0 0

BK 2T1996 3T1999 1T2002 4T2004 1T2009 MS 2T1997 4T1999 4T2003 1T2009 0

BAX 3T2006 0 0 0 0 NWSA 2T2005 0 0 0 0

BA 4T2000 4T2004 2T2007 0 0 NSC 4T2000 2T2003 4T2005 2T2008 0

BMY 0 0 0 0 0 OXY 3T2005 1T2008 0 0 0

CAT 2T1998 3T2004 2T2007 0 0 PEP 2T1998 1T2004 1T2007 0 0

CVX 2T1996 3T1999 3T2003 1T2006 3T2008 PFE 4T1998 2T2001 4T2003 3T2006 1T2009

C 3T1998 2T2003 3T2008 0 0 PG 2T1998 3T2002 3T2006 1T2009 0

KO 4T1996 4T2000 4T2003 2T2006 4T2008 QCOM 4T2003 2T2006 4T2008 0 0

CL 2T1998 4T2002 3T2006 1T2009 0 RTN 1T2009 0 0 0 0

COP 3T2002 1T2005 4T2007 0 0 SLB 3T2002 1T2007 0 0 0

COST 2T2004 2T2008 0 0 0 SPG 4T2002 4T2005 1T2009 0 0

CVS 2T1996 3T2006 1T2009 0 0 SO 4T1996 2T2003 1T2006 1T2009 0

DVN 4T2003 4T2006 0 0 0 SBUX 1T2009 0 0 0 0

DOW 1T1997 1T2001 4T2005 4T2008 0 TGT 3T2002 3T2006 1T2009 0 0

DD 1T1997 3T1999 1T2005 3T2007 0 TXN 1T2007 0 0 0 0

EMR 4T1996 4T1999 2T2005 4T2007 0 TWX 2T2005 4T2007 0 0 0

EXC 4T1997 4T2000 3T2004 4T2007 0 USB 1T1997 3T1999 3T2003 2T2006 4T2008

XOM 2T1998 4T2002 1T2007 0 0 UNP 4T1997 3T2003 2T2008 0 0

F 2T1996 4T1998 3T2001 2T2006 0 UNH 1T2009 0 0 0 0

FCX 3T2004 1T2007 0 0 0 UTX 1T1999 3T2003 1T2006 3T2008 0

GD 1T2007 0 0 0 0 VZ 3T1997 1T2005 3T2008 0 0

GE 2T1997 2T2001 3T2005 1T2009 0 WMT 1T1998 4T2000 4T2003 3T2006 1T2009

GM 2T1996 4T2005 2T2008 0 0 WAG 4T2002 3T2006 1T2009 0 0

HAL 3T2004 1T2007 0 0 0 DIS 0 0 0 0 0

HPQ 2T1996 4T1998 0 0 0 WFC 3T1997 3T2000 2T2003 2T2006 1T2009

HD 2T1998 3T2001 1T2004 3T2006 0 WMB 3T1997 2T2002 4T2004 2T2007 0

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): Quebra na Constante (Break in Constant)

Pontos de Quebra Estimados

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 59,996 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas S&P100: T = 71 e k = 4.
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Tabela 61 – Quebra na constante e tendência Westerlund (2006): S&P100 

 

 

 

 

 

 

MMM 4T1996 2T2002 4T2004 2T2007 0 HON 0 0 0 0 0

ABT 1T2000 1T2007 0 0 0 INTC 2T2002 4T2004 1T2009 0 0

ALL 4T1997 4T2003 4T2008 0 0 IBM 1T2006 0 0 0 0

MO 2T2005 1T2008 0 0 0 JNJ 1T2002 0 0 0 0

AEP 1T2003 3T2005 1T2009 0 0 JPM 1T2000 1T2009 0 0 0

AXP 0 0 0 0 0 LLY 4T1998 4T2007 0 0 0

APC 1T1998 3T2001 4T2004 0 0 LMT 4T1999 3T2003 3T2008 0 0

APA 3T2001 1T2004 1T2008 0 0 LOW 3T2004 3T2008 0 0 0

AAPL 2T1996 0 0 0 0 MCD 3T2007 0 0 0 0

T 1T1997 3T1999 0 0 0 MRK 2T1996 2T2000 2T2004 0 0

BAC 2T2003 3T2008 0 0 0 MSFT 1T2005 3T2007 0 0 0

BK 3T2000 1T2009 0 0 0 MS 2T1997 4T1999 4T2004 1T2009 0

BAX 0 0 0 0 0 NWSA 0 0 0 0 0

BA 4T2000 1T2004 4T2007 0 0 NSC 4T1996 4T2000 1T2005 1T2009 0

BMY 0 0 0 0 0 OXY 4T2004 1T2009 0 0 0

CAT 3T1998 2T2005 2T2008 0 0 PEP 1T2004 1T2007 0 0 0

CVX 1T2004 4T2008 0 0 0 PFE 1T1999 4T2005 1T2009 0 0

C 2T2003 2T2006 4T2008 0 0 PG 4T1996 3T2003 3T2008 0 0

KO 3T2002 0 0 0 0 QCOM 1T2003 2T2006 0 0 0

CL 1T2003 1T2009 0 0 0 RTN 0 0 0 0 0

COP 1T2002 1T2005 1T2009 0 0 SLB 2T1996 2T2004 4T2006 0 0

COST 2T2004 1T2009 0 0 0 SPG 3T1998 1T2009 0 0 0

CVS 2T1996 2T2006 0 0 0 SO 4T1997 2T2002 1T2005 1T2008 0

DVN 4T2003 4T2007 0 0 0 SBUX 1T2009 0 0 0 0

DOW 1T1997 1T2001 4T2005 4T2008 0 TGT 1T2004 1T2009 0 0 0

DD 1T1998 1T2005 3T2007 0 0 TXN 1T2007 0 0 0 0

EMR 4T1999 4T2005 4T2008 0 0 TWX 2T2005 4T2008 0 0 0

EXC 4T1997 4T2000 3T2004 4T2007 0 USB 3T1999 3T2004 4T2008 0 0

XOM 3T2002 1T2008 0 0 0 UNP 4T1997 3T2003 3T2006 1T2009 0

F 3T1996 3T2001 3T2006 0 0 UNH 1T2009 0 0 0 0

FCX 3T2003 4T2006 0 0 0 UTX 3T2003 3T2008 0 0 0

GD 0 0 0 0 0 VZ 3T1997 1T2005 3T2007 0 0

GE 1T2009 0 0 0 0 WMT 4T2003 3T2008 0 0 0

GM 4T1996 4T2005 2T2008 0 0 WAG 2T2004 1T2009 0 0 0

HAL 3T2004 1T2007 0 0 0 DIS 0 0 0 0 0

HPQ 2T1998 1T2009 0 0 0 WFC 2T2003 1T2009 0 0 0

HD 3T1999 1T2004 3T2006 1T2009 0 WMB 1T1998 2T2002 2T2005 1T2009 0

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM =27,578 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas S&P100: T = 71 e k = 4.

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): 

Quebra na Constante e Tendência (Break in Constant and Trend)

Pontos de Quebra Estimados
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 Analisam-se então as modelagens propostas por Westerlund e Edgerton (2008) para 

painéis dependentes apresentada na Tabela 62.  Considerando-se o modelo com quebra no 

intercepto (level break), as quebras mais frequentes ocorrem em: 2006T4 (4 quebras); 2007T1 

(4 quebras); 2007T4 (5 quebras); 2008T3 (4 quebras); 2008T4 (5 quebras); 2009T1 (8 

quebras). No modelo com quebra no regime (regime break), as quebras mais frequentes foram 

identificadas em: 2006T4 (5 quebras); 2007T4 (4 quebras); 2008T1 (6 quebras). 2008T3 (5 

quebras); 2008T4 (4 quebras); 2009T1 (7 quebras); 2009T4 (4 quebras). Em ambos os casos, 

falha-se em rejeitar a hipótese de ausência de cointegração. Por outro lado, as quebras foram 

identificadas ao longo dos períodos-chave correspondentes ao ápice dos preços no início de 

2006 e posterior declínio em 2006-2007, assim como a recessão até o ano de 2009. 

 Na Tabela 63, aplicam-se os procedimentos de Gutierrez (2010) sob o pressuposto de 

que os termos de erros não sejam correlacionados, o que é posteriormente estendido por meio 

de técnicas bootstrap. Caracterizam-se por testes de cointegração em painel que permitem 

quebras estruturais, derivados por meio da combinação de p-valores das estatísticas de teste, 

proposta por Maddala e Wu (1999). Originalmente, consiste na extensão do procedimento de 

Gregory e Hansen (1996a, 1996b), em que se calculam as estatísticas de cointegração ADF e 

de Phillips e Ouliaris (1990), admitindo-se uma única quebra estrutural em um período 

desconhecido que possa afetar a relação de longo prazo entre preços e dividendos de 

diferentes formas. Os procedimentos seguem uma distribuição normal padrão.  

 Em todos os casos, rejeita-se a hipótese de ausência de cointegração entre preços e 

dividendos, uma vez que as estatísticas encontram-se distantes dos valores críticos de 1% ou 

5% de uma distribuição normal padrão. As quebras são identificadas em: 1998 (4º trimestre); 

1999 (2º e 3º trimestres); 2000 (2º trimestre), 2002 (3º e 4º trimestres); 2003 (2º e 3º 

trimestres); 2005 (4º trimestre); 2006 (1º, 3º e 4º trimestres); 2007 (1º trimestre); 2008 (4º 

trimestre). O período de 1998 mostrou-se macroeconomicamente favorável à economia 

americana, com superávits federais, nível baixo de desemprego e de inflação, assim como 

crescimento da renda nacional. Por outro lado, houve o aumento da volatilidade do mercado 

acionário e déficits na balança comercial. Em 1999, o crescimento econômico continua, 

apesar da volatilidade dos preços dos combustíveis e uma taxa negativa de poupança, 

contexto no qual o Federal Reserve aumenta a taxa de juros e preocupa-se com uma potencial 

bolha no mercado acionário, diminuindo-se o ritmo da economia no ano 2000.  
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Tabela 62 – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): S&P100

 

 

 

 

 

 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

tau_n 9.058 10.065 10.429 11.918 10.792 12.014 10.501 11.693 10.620 11.857 11.427 12.446

p-value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

MMM 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004

ABT 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

ALL 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

MO 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

AEP 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003

AXP 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009

APC 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004

APA 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001

AAPL 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996

T 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999

BAC 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008 4T2008 3T2008

BK 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

BAX 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002 4T2002

BA 4T2005 4T2006 4T2005 4T2006 4T2005 4T2006 4T2005 4T2006 4T2005 4T2006 4T2005 4T2006

BMY 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

CAT 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007

CVX 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008

C 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007

KO 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007

CL 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003

COP 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007

COST 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004

CVS 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995

DVN 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005

DOW 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

DD 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007

EMR 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

EXC 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000

XOM 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

F 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001

FCX 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

GD 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009

GE 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000

GM 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005

HAL 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007

HPQ 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009

HD 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1 Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).
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Tabela 62 [cont.] – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): S&P100 

 

 

 Em 2001-2002, os Estados Unidos incorreram em desaceleração econômica que, após 

os eventos de 11 de setembro, tornou-se uma recessão. Em 2002, tem-se a denominada crise 

de confiança no mercado acionário, na medida em que se observava uma queda acentuada nos 

preços das ações ao longo de 2002, juntamente com escândalos contábeis que permearam 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

9.058 10.065 10.429 11.918 10.792 12.014 10.501 11.693 10.62 11.857 11.427 12.446

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

HON 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001

INTC 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004

IBM 1T2007 1T2006 1T2007 1T2006 1T2007 1T2006 1T2007 1T2006 1T2007 1T2006 1T2007 1T2006

JNJ 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004

JPM 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

LLY 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007

LMT 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

LOW 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007

MCD 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007

MRK 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000

MSFT 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005

MS 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

NWSA 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009

NSC 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000

OXY 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

PEP 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007

PFE 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

PG 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

QCOM 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006

RTN 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009

SLB 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

SPG 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998

SO 1T2009 1T2008 1T2009 1T2008 1T2009 1T2008 1T2009 1T2008 1T2009 1T2008 1T2009 1T2008

SBUX 4T2007 3T1998 4T2007 3T1998 4T2007 3T1998 4T2007 3T1998 4T2007 3T1998 4T2007 3T1998

TGT 2T2008 4T2009 2T2008 4T2009 2T2008 4T2009 2T2008 4T2009 2T2008 4T2009 2T2008 4T2009

TXN 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995

TWX 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005

USB 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

UNP 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997

UNH 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008 1T2006 1T2008

UTX 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

VZ 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

WMT 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

WAG 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009

DIS 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

WFC 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

WMB 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002

Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1
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grandes empresas como Enron e WorldCom, assim como a empresa de auditoria Arthur 

Andersen que resultaram na promulgação da Lei Sarbanes-Oxley em 30 de julho de 2002, 

com o objetivo de proteção aos investidores por meio de maior precisão e confiabilidade dos 

relatórios divulgados por parte das empresas. No ano de 2003, particularmente no terceiro 

trimestre, o crescimento econômico americano foi o maior em quase duas décadas, a partir do 

aumento do consumo e da confiança dos empresários. Em 2005, a economia desacelerou 

acentuadamente com a diminuição das compras de veículos pelo término do programa de 

incentivos governamental. A partir de 2006, os eventos relacionam-se com a crise financeira 

iniciada com o mercado imobiliário, com seu período crítico no quarto trimestre de 2008. 

  

Tabela 63 – Quebras estruturais em painel Gutierrez: S&P100 

 

 

 Nesta etapa da análise, estende-se a rotina do modelo original de Gutierrez (2010) com 

o objetivo de comportar a propriedade de dependência entre os termos de erro das empresas 

que compõem o painel. Além de se estender a programação para a análise dos resultados das 

quebras desconhecidas de empresas individuais, também se insere a abordagem reamostragem 

para a obtenção de valores críticos que sejam adequados às diferentes amostras. Como 

analisado pelo autor, quando os termos de erro possuem correlação cruzada, as distribuições 

desses testes não são mais válidas, em que o método bootstrap permite a admissão de formas 

gerais de dependência nas seções transversais. Os resultados são apresentados na Tabela 64. 

Em relação aos resultados, adotando-se valores críticos bootstrap, rejeita-se a hipótese 

nula de ausência de cointegração entre preços e dividendos ao nível de 1% em todos os casos 

Z_a Z_t R_ADF Estatística

P_c ADF 4T2005 1T2006 4T2006 13.038

Z_c ADF 1T2007 2T2009 4T2006 -3.387

L_c ADF 3T2001 3T2001 3T2002 -5.734

P_c Zt 3T1999 3T1999 2T1999 25.535

Z_c Zt 2T2003 2T2003 4T2002 -12.289

L_c Zt 2T2000 3T2006 3T2006 -16.220

P_c Za 4T2003 4T2003 2T2003 30.853

Z_c Za 4T2008 4T2006 1T2001 -15.608

L_c Za 4T1998 4T1998 2T1998 -20.081

Nota: (i) Estatísticas seguem distribuição normal padrão. (ii) Testes baseados em Maddala e Wu

(1999), combinando-se p-valores individuais. (iii) Termos do processo de erro sem correlação entre

empresas do painel. (iv) Método de defasagem: Ng e Perron (2001).

Testes para Paineis com Quebras Estruturais de Gutierrez (2010)

Ho: Ausência de cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas

Pontos de Quebra Estimados e Estatísticas para o Painel
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propostos. A partir do teste   , as quebras mais frequentes ocorrem em: 2001T3 (5 quebras); 

2005T2 (4 quebras); 2008T3 (4 quebras); 2008T4 (6 quebras); 2009T1 (8 quebras); 2009T2 

(4 quebras). No procedimento   , as quebras mais frequentes encontram-se em: 2001T3 (4 

quebras); 2008T3 (6 quebras); 2008T4 (7 quebras); 2009T1 (8 quebras); 2009T2 (7 quebras). 

Conforme modelo ADF, identificam-se as quebras mais frequentes em: 2006T1 (4 quebras); 

2006T4 (5 quebras); 2007T1 (4 quebras); 2007T2 (4 quebras); 2009T2 (10 quebras). Os 

períodos detectados incluem eventos como os ataques de 11 de setembro de 2001, assim 

como a desaceleração econômica a partir de 2005 e posterior crise financeira. 

Considerando-se valores críticos bootstrap, a hipótese nula é rejeitada por todas as 

estatísticas ao nível de 1%. Assim, a partir dessa abordagem, não se pode rejeitar uma relação 

de cointegração entre preços e dividendos, favorecendo-se o Modelo de Crescimento de 

Gordon (MCG) com retornos esperados constantes no tempo. A Tabela 65 apresenta o resumo 

dos resultados na avaliação do MCG para as empresas do S&P100. Os resultados indicam que 

não se pode rejeitar a propriedade de não estacionariedade      das variáveis em análise, 

assim como não se pode rejeitar a relação de longo prazo (cointegração) entre preços e 

dividendos, particularmente quando as empresas são analisadas individualmente, e ao se 

considerar procedimentos cujos valores críticos sejam adequados especificamente à amostra 

analisada.  
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Tabela 64 – Procedimento bootstrap para quebras e dependência: S&P100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1T2005 4T2005 3T2005

id Z_a Z_t R_ADF id Z_a Z_t R_ADF id Z_a Z_t R_ADF

MMM 4T2005 1T2006 4T2006 DD 4T2000 4T2000 3T2001 NSC 3T2001 3T2001 2T2002

ABT 1T2007 2T2009 4T2006 EMR 2T2009 2T2009 2T2002 OXY 4T2008 4T2008 2T2009

ALL 3T2001 3T2001 3T2002 EXC 2T2005 2T2009 2T2009 PEP 4T2008 4T2008 4T2006

MO 3T1999 3T1999 2T1999 XOM 1T2009 1T2009 2T2009 PFE 1T2005 1T2005 3T2005

AEP 2T2003 2T2003 4T2002 F 2T2007 2T2007 2T2007 PG 2T2009 2T2009 2T2007

AXP 2T2000 3T2006 3T2006 FCX 3T2007 3T2007 4T2007 QCOM 2T2001 2T2001 1T2006

APC 4T2003 4T2003 2T2003 GD 2T2005 4T2008 4T2008 RTN 4T1997 2T2009 4T2006

APA 4T2008 4T2006 1T2001 GE 1T2002 1T2002 4T2002 SLB 3T2008 3T2008 2T2009

AAPL 4T1998 4T1998 2T1998 GM 4T2000 4T2000 4T2001 SPG 3T1999 1T2009 2T2009

T 3T2003 3T2003 2T2006 HAL 2T2007 2T2007 2T2007 SO 4T2008 4T2008 4T2008

BAC 2T2008 2T2008 3T2007 HPQ 1T1999 1T1999 1T1999 SBUX 1T2008 3T2008 3T2008

BK 2T2002 2T2002 2T2002 HD 4T2006 4T2006 3T2005 TGT 3T2008 3T2008 1T2008

BAX 2T2001 1T2007 4T2006 HON 3T2001 3T2001 4T2002 TXN 4T2007 4T2007 1T2008

BA 3T2008 3T2008 1T2009 INTC 3T2006 3T2006 3T2003 TWX 1T2006 1T2006 1T2006

BMY 2T2009 1T2001 3T2000 IBM 2T2006 2T2006 1T2007 USB 4T1999 4T1999 3T1999

CAT 1T2009 1T2009 4T2007 JNJ 4T2006 4T2007 1T2007 UNP 3T1998 3T1998 3T1998

CVX 1T2009 1T2009 2T2009 JPM 1T2009 1T2009 2T2007 UNH 2T2008 3T2008 3T2008

C 1T2004 1T2004 2T2003 LLY 2T2000 2T2000 1T2003 UTX 4T2008 4T2008 2T2009

KO 3T2004 3T2004 1T2004 LMT 2T2009 2T2009 1T2007 VZ 3T2008 3T2008 3T2006

CL 4T2003 4T2003 4T2003 LOW 2T2005 2T2005 2T2008 WMT 1T2005 1T2005 1T2005

COP 1T2009 1T2009 2T2009 MCD 1T2008 4T2003 4T2007 WAG 4T2008 4T2008 2T2008

COST 3T2004 3T2004 3T2000 MRK 3T2001 3T2000 2T2000 DIS 1T1997 1T2002 1T2006

CVS 1T2007 4T2008 3T2008 MSFT 2T2005 4T2004 2T2005 WFC 1T2009 1T2009 1T2007

DVN 1T2009 2T2009 2T2009 MS 3T2001 3T2001 3T2001 WMB 1T2003 1T2003 2T2009

DOW 1T2009 1T2009 4T2008 NWSA 1T1997 1T2006 1T2006

0.01 0.025 0.05 0.10

P_c ADF 13.038 -4.085 -4.503 -4.903 -5.255

Z_c ADF -3.387 11.439 11.911 12.336 12.827

L_c ADF -5.734 12.799 13.466 14.032 14.628

P_c Zt 25.535 12.531 11.967 11.481 10.964

 Z_c Zt -12.289 -1.963 -1.437 -1.023 -0.521

L_c Zt -16.22 -3.593 -3.006 -2.524 -1.912

P_c Zt 30.853 15.094 14.409 13.902 13.215

Z_c Zt -15.608 -3.489 -3.011 -2.553 -2.084

L_c Zt -20.081 -5.516 -4.817 -4.327 -3.715

Nota: (i) Procedimento bootstrap estendido pelo autor para as empresas do S&P100, com 5000 reamostragens, a

partir do procedimento proposto por Gutierrez (2010). 

Quebras Estruturais Médias Detectadas no Painel

Estatísticas para o Painel Valores Críticos Bootstrap

Defasagem: Ng e Perron (2001)

Método Bootstrap: Detecção de Quebras sob Dependência nas Seções Transversais

Ho: Ausência de cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas
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Tabela 65 – Resumo dos resultados para as empresas S&P100 (MCG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Avaliação CD de Pesaran (2004) [Ho: Independência]

2. Procedimentos de raiz unitária [Ho: raiz unitária] preços dividendos

2.1 Hipótese de um único fator comum: CIPS de Pesaran (2007)

2.1.1 Sem intercepto REHo REHo

2.1.2 Intercepto REHo REHo

2.1.3 Intercepto e tendência REHo REHo

2.2. Hipótese multifatorial: 

2.2.1  CIPS-M de Pesaran et al. (2013)

2.2.1.1 Intercepto FRHo FRHo

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo FRHo

2.2.2 CSB de Pesaran et al. (2013)

2.2.2.1 Intercepto REHo FRHo

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo FRHo

3. Procedimentos de cointegração

3.1 Independência nas seções transversais (sem quebras estruturais)

3.1.1. Baseados nos resíduos de Pedroni (1999, 2004)

3.1.2. Baseados em modelos VAR de Larsson et al. (2001)

3.2 Independência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.2.1 Módulo Perez Perez (2013) a partir de Gregory-Hansen

3.2.1.1 Quebra no regime

3.2.1.2 Quebra no regime e tendência

3.2.2  Procedimentos com múltiplas quebras de Westerlund (2006)

3.2.2.1 Quebra na constante

3.2.2.1 Quebra na constante e tendência

3.3 Dependência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.3.1 Procedimento de Westerlund e Edgerton (2008)

3.3.1.1 Quebra no intercepto 

3.3.1.2 Quebra no regime 

3.3.2 Procedimento de Gutierrez (2010)

3.3.2.1 Valores críticos normal padrão
3.3.2.2 Valores críticos bootstrap  (estendido pelo autor) REHo [cointegração]

Nota: REHo: rejeição de Ho; FRHo: falha na rejeição de Ho.

REHo [cointegração]

REHo

REHo

FRHo

FRHo

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]

Modelo de Crescimento de Gordon (MCG): Empresas S&P100

REHo

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]
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4.4 S&P: relação loglinear entre dividendos e preços com retornos esperados variáveis 

 

 O Modelo de Crescimento Dinâmico de Gordon (MCDG) é uma abordagem de 

aproximação log linear para se lidar com a não linearidade do modelo, em que preços 

elevados no momento corrente devem ser seguidos por dividendos elevados e baixos retornos 

das ações no futuro. Conforme Campbell et al. (1997), como no Modelo de Crescimento de 

Gordon original, o Modelo de Crescimento Dinâmico implica que os preços das ações são 

elevados quando a expectativa dos agentes é a de que os dividendos cresçam rapidamente ou 

quando os dividendos são descontados a uma pequena taxa de desconto. No entanto, no 

modelo original, pressupõe-se que as taxas de crescimento de dividendos e de desconto sejam 

constantes aos seus níveis iniciais.  

 A inovação caracteriza-se pela análise da relação entre preços e dividendos a partir de 

dados ao nível da empresa, admitindo-se quebras estruturais e dependência nas seções 

transversais. Considerando-se Campbell et al. (1997, p. 256), embora recompras de ações não 

sejam consideradas explicitamente, não afeta a validade do modelo, uma vez que somente 

afeta o padrão temporal dos pagamentos esperados dos dividendos futuros descontados. 

Assim, quando as empresas pagam dividendos e recompram ações, os preços se mantêm 

adequadamente avaliados dentro do contexto do modelo. Além disso, recompras de ações 

beneficiam os acionistas que as permitem, assim como acionistas que possuirão maiores 

dividendos futuros por se manterem na empresa. 

Assim, aplica-se o procedimento CD de Pesaran (2004) para avaliar se os resíduos são 

correlacionados entre as empresas do painel. A motivação concentra-se na modelagem com 

propriedades adequadas quando N é relativamente maior do que T. O teste CD também é 

robusto à presença de raízes unitárias e quebras estruturais. Essa modelagem não requer uma 

especificação a priori, sendo baseada na média simples de todos os coeficientes de correlação 

dos resíduos de MQO das regressões individuais no painel. Na Tabela 66, rejeita-se a hipótese 

de independência nas seções transversais considerando-se os dados de preços e dividendos 

para as empresas do S&P100 na forma logarítmica. A correlação absoluta média é de 0,3820, 

o que caracteriza evidência suficiente a favor da presença de dependência nas seções 

transversais. 
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Tabela 66 – Avaliação de Independência nas Unidades: ln S&P100 

 

 

 Recentemente, as investigações sobre testes de raiz unitária em painel focaram-se em 

como comportar formalmente a correlação entre as seções transversais. Primeiramente, 

desenvolveram-se os procedimentos de primeira geração, representados, por exemplo, por 

Maddala e Wu (1999), Levin, Lin e Chu (2002) e Im, Pesaran e Shin (2003). Mesmo sob o 

pressuposto de independência entre os membros do painel, essas metodologias mostraram-se 

mais poderosas do que os procedimentos univariados aplicados às séries temporais. No 

entanto, dados financeiros geralmente não satisfazem a hipótese de independência, seja 

considerando a análise de índices de ações entre diferentes países ou dados ao nível da 

empresa para um mercado específico, como essa análise representa. Ao não se formalizar a 

propriedade de dependência, as implicações são potencias distorções de tamanho.   

Neste sentido, dentre os procedimentos de segunda geração propostos, tem-se o teste 

IPS aumentado para as seções transversais (CIPS) de Pesaran (2007), em que se introduz um 

único fator comum não observado para considerar a correlação entre as seções transversais 

como as empresas do S&P100. A vantagem da metodologia proposta por Pesaran (2007) em 

relação a outros testes similares como o de Bai e Ng (2004), Moon, Hyungsik e Perron (2004) 

e Phillips e Sul (2003) é que, enquanto estes requerem a adoção da análise de componentes 

principais para a estimativa dos fatores comuns, a proposta de Pesaran (2007) é a utilização de 

estimativa de MQO por meio de uma proxy (primeiras diferenças e médias defasadas das 

seções transversais) para o fator comum, tornando mais simples a aplicação.  

Na Tabela 67, consideram-se os seguintes modelos para o log de preços: i) sem 

intercepto; ii) intercepto somente; iii) intercepto e tendência. A partir do AIC médio mínimo, 

rejeita-se a hipótese de raiz unitária ao nível de 1% para o primeiro e segundo modelo, 

enquanto a não rejeição ao nível mínimo de significância é limítrofe no terceiro modelo. Na 

Tabela 68, os resultados são apresentados individualmente. No primeiro modelo, das 74 

empresas analisadas, a rejeição ocorre para 22 empresas; no segundo e terceiro modelo, 

ocorrem 15 rejeições. Embora a estatística CIPS indique a rejeição da hipótese nula, para a 

76.376 Pr = 0.0000

0.3820

Diagnóstico geral de dependência nas seções transversais (CD) em painel de Pesaran (2004)

Ho: Independência nas Seções Transversais (LN empresas S&P100)

Teste CD de independência de Pesaran (2004)

Correlação absoluta média

Nota: (i) Acréscimo de correlações positivas e negativas pode resultar em falha da rejeição de Ho em

Pesaran; (ii) Procedimento adequado para modelos não estacionários. (iii) Teste de Hausman (Ho:

efeitos aleatórios): Prob>chi2  = 0.0000.
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maior parte das estatísticas CADF, falha-se em rejeitar a hipótese de raiz unitária para o log 

de preços das empresas do S&P100. 

 

Tabela 67 – Estatísticas CIPS: ln preços S&P100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 -4.028 -1.813 -1.813

1 -4.010 -1.647 -1.647

2 -3.962 -1.538 -1.538

3 -3.903 -1.513 -1.513

4 -3.837 -1.482 -1.482

0 -4.020 -2.145 -2.145

1 -4.002 -1.932 -1.932

2 3.953 -1.757 -1.757

3 -3.895 -1.729 -1.729

4 -3.831 -1.672 -1.672

0 -4.023 -2.679 -2.679

1 -4.006 -2.496 -2.496

2 -3.953 -2.324 -2.324

3 -3.895 -2.278 -2.278

4 -3.833 -2.240 -2.240

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN preços: empresas S&P100)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto
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Tabela 68 – Estatísticas CADF: ln preços S&P100 

 

  

   

 

 

 

 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

MMM -1.786 -2.023 -2.909 HON -2.614 -2.598 -2.403

ABT -1.985 -3.287 -3.236 INTC -2.556 -2.515 -2.615

ALL -0.850 -1.215 -1.579 IBM -1.918 -1.852 -2.023

MO -1.616 -2.076 -2.003 JNJ -3.093 -3.506 -3.650

AEP -1.695 -1.937 -2.041 JPM -3.079 -4.138 -4.593

AXP -3.091 -3.088 -2.769 LLY -0.245 -1.711 -2.985

APC -1.556 -2.086 -4.228 LMT -1.528 -1.547 -1.492

APA -0.735 -1.609 -2.269 LOW -2.107 -1.852 -1.723

AAPL -0.049 -1.261 -2.030 MCD -0.719 -0.541 -1.124

T -1.377 -1.765 -2.495 MRK -0.373 -1.842 -2.483

BAC 0.104 -0.114 -0.832 MSFT -3.516 -2.892 -3.502

BK -0.599 -0.719 -2.209 MS -0.769 -0.569 -1.558

BAX -2.279 -1.891 -1.542 NWSA -4.230 -4.041 -5.652

BA -2.501 -2.400 -2.409 NSC -1.451 -1.061 -1.874

BMY -0.605 -1.613 -1.282 OXY -0.170 -0.879 -2.022

CAT -0.971 -1.514 -3.214 PEP -2.406 -3.115 -4.941

CVX -1.562 -1.305 -1.866 PFE -0.774 -1.271 -2.122

C 1.339 1.145 -0.742 PG -3.416 -3.439 -3.810

KO -1.069 -2.756 -2.479 QCOM -2.061 -2.758 -2.612

CL -2.736 -2.707 -3.062 RTN -1.849 -2.065 -2.108

COP -1.437 -2.093 -2.314 SLB -1.563 -1.828 -2.328

COST -3.490 -5.323 -5.330 SPG -0.922 -1.068 -2.698

CVS -1.760 -2.460 -2.598 SO -1.878 -3.213 -4.439

DVN -1.071 -1.942 -2.062 SBUX -1.758 -2.146 -2.945

DOW -3.608 -3.518 -4.120 TGT -2.538 -1.826 -2.038

DD -1.988 -3.376 -3.198 TXN -2.213 -2.310 -2.432

EMR -3.517 -3.794 -4.109 TWX -2.214 -1.537 -2.527

EXC -1.761 -2.496 -1.763 USB -2.884 -2.551 -2.867

XOM -2.259 -2.386 -2.583 UNP -1.255 -0.479 -2.130

F -3.177 -3.919 -2.561 UNH -0.829 -1.461 -1.736

FCX -1.664 -1.786 -3.650 UTX -1.434 -1.647 -6.224

GD -1.466 -2.375 -2.304 VZ -1.124 -2.009 -2.958

GE -0.151 -0.222 -2.924 WMT -2.624 -2.408 -2.256

GM -2.004 -1.722 -2.558 WAG -3.366 -4.063 -3.912

HAL -2.230 -2.343 -2.518 DIS -2.325 -2.802 -2.909

HPQ -1.814 -2.100 -2.072 WFC -3.320 -3.716 -3.676

HD -1.956 -1.707 -1.892 WMB -2.138 -2.078 -1.772

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN preços: empresas S&P100)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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Em relação ao log de dividendos, a partir do pressuposto de um único fator comum, 

rejeita-se a hipótese de raiz unitária para todos os casos considerados em Pesaran (2007), a 

partir da Tabela 69. Considerando-se a defasagem correspondente ao nível de AIC médio 

mínimo, por meio das estatísticas individuais CADF, obtêm-se resultados semelhantes na 

Tabela 70. Como observado, Pesaran et al. (2013) identificam que distorções de tamanho 

ocorrem em Pesaran (2007) quando o número de fatores comuns às seções transversais é 

maior do que a unidade. 

 

Tabela 69 – Estatísticas CIPS: ln dividendos S&P100 

 

 

 

 

 

 

CADF(p ) AIC Médio CIPS CIPS (truncado)

0 -3.632 -7.051 -6.117

1 -3.563 -5.486 -5.448

2 -3.510 -4.926 -4.898

3 -3.445 -4.239 -4.239

4 -3.388 -4.105 -4.105

0 -3.598 -7.087 -6.188

1 -3.531 -5.550 -5.512

2 -3.482 -5.034 -4.999

3 -3.419 -4.379 -4.379

4 -3.370 -4.302 -4.302

0 -3.566 -7.119 -6.408

1 -3.500 -5.612 -5.600

2 -3.454 -5.111 -5.100

3 -3.392 -4.461 -4.461

4 -3.345 -4.408 -4.408

Nota: (i) O modelo CADF(p ) baseado no menor AIC médio.

(ii) Truncamento para CADFi quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, 

em que k1 = -6.120 e k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.70 (caso 3)

para lidar com valores extremos (Pesaran, 2007, p. 267).

Caso 3: Intercepto e Tendência

Componentes Idiossincráticos e Efeitos Comuns Serialmente Correlacionados

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Caso 1:  -1.66 (1%); -1.53 (5%); -1.45 (10%), Tabela II(a).

Caso 2: -2.20 (1%); -2.10 (5%); -2.03 (10%), Tabela II(b).

Caso 3: -2.68 (1%); -2.58 (5%); -2.53 (10%), Tabela II(c).

Termos de Erro Individuais Serialmente Correlacionados

Estatísticas de Teste CIPS de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN dividendos: empresas S&P100)

Caso 1: Sem Intercepto

 Dependência na Seção Transversal

Caso 2: Intercepto
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Tabela 70 – Estatísticas CADF: ln dividendos S&P100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 1 Caso 2 Caso 3

id/p p = 0 p = 0 p = 0 id/p p = 0 p = 0 p = 0

MMM -7.291 -7.189 -7.123 HON -7.116 -7.287 -7.257

ABT -7.105 -7.052 -7.065 INTC -7.030 -7.165 -7.065

ALL -7.009 -6.950 -6.915 IBM -6.990 -7.073 -7.006

MO -7.043 -7.016 -7.003 JNJ -6.597 -6.581 -6.601

AEP -7.938 -7.993 -7.822 JPM -6.396 -6.348 -6.335

AXP -6.983 -7.238 -7.179 LLY -6.762 -6.732 -6.695

APC -7.215 -7.240 -7.166 LMT -6.700 -6.651 -6.707

APA -6.527 -6.554 -6.480 LOW -6.705 -6.662 -6.819

AAPL -8.193 -8.181 -8.141 MCD -6.285 -6.241 -6.312

T -6.624 -6.617 -6.565 MRK -6.819 -6.790 -6.756

BAC -6.833 -6.794 -6.743 MSFT -6.866 -6.815 -6.778

BK -6.993 -7.062 -7.008 MS -6.825 -6.769 -6.718

BAX -7.786 -7.741 -7.823 NWSA -6.782 -6.728 -6.759

BA -7.571 -7.562 -7.658 NSC -7.027 -6.980 -7.147

BMY -7.155 -7.188 -7.151 OXY -7.057 -7.038 -7.275

CAT -7.655 -7.719 -7.658 PEP -6.989 -6.963 -7.231

CVX -8.309 -8.328 -8.268 PFE -6.998 -6.942 -7.428

C -7.431 -7.561 -7.523 PG -6.927 -6.933 -7.752

KO -8.488 -8.707 -8.729 QCOM -6.944 -6.921 -7.342

CL -7.455 -7.518 -7.663 RTN -6.919 -6.895 -6.671

COP -7.170 -7.110 -7.131 SLB -6.123 -6.068 -6.038

COST -7.108 -7.042 -6.985 SPG -6.551 -6.498 -6.436

CVS -7.750 -7.679 -7.599 SO -6.548 -6.505 -6.423

DVN -7.971 -7.941 -7.875 SBUX -6.660 -6.626 -6.611

DOW -6.977 -6.979 -6.952 TGT -6.443 -6.391 -6.292

DD -7.651 -7.602 -7.779 TXN -7.124 -7.079 -7.037

EMR -7.714 -7.865 -7.917 TWX -6.610 -6.634 -6.596

EXC -7.107 -7.327 -7.360 USB -7.287 -7.199 -7.108

XOM -7.200 -7.319 -7.246 UNP -6.195 -6.158 -6.245

F -7.993 -8.041 -8.022 UNH -7.476 -7.400 -7.363

FCX -7.223 -7.457 -7.415 UTX -6.535 -6.623 -6.805

GD -7.341 -7.630 -7.640 VZ -6.433 -6.636 -6.529

GE -7.144 -7.322 -7.355 WMT -6.423 -6.611 -6.613

GM -5.909 -6.301 -6.536 WAG -6.973 -6.982 -6.911

HAL -6.416 -6.758 -7.042 DIS -6.594 -6.637 -6.550

HPQ -6.634 -6.806 -6.834 WFC -6.640 -6.995 -6.971

HD -6.539 -6.810 -7.073 WMB -7.154 -7.106 -7.178

Valores críticos (Pesaran, 2007):

Nota: (i) Valores sujeitos ao truncamento quando CADF_i < k1, CADF_i = k1 e CADF_i > k2, em que k1 = -6.120 e

k2 = 4.160 (caso 1); k1 =-6.190 e k2 = 2.610 (caso 2); k1 = -6.42 e k2 = 1.170 (caso 3) para lidar com valores

extremos (Pesaran, 2007, p. 267). (ii) Caso 1: sem Intercepto; Caso 2: intercepto; Caso 3: intercepto e tendência. (iii)

Modelo com defasagem (p) a partir de AIC médio mínimo.

Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF i) de Pesaran (2007)

Ho: Raiz Unitária (LN dividendos: empresas S&P100)

Caso 1: -3.30 (1%); -2.62 (5%); -2.26 (10%), Tabela I(a).

Caso 2: -3.93 (1%); -3.28 (5%); -2.94 (10%), Tabela I(b).

Caso 3:  -4.41 (1%); -3.76 (5%); -3.44 (10%), Tabela I(c).
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Na análise multifatorial CIPS-M, quando o total de fatores comuns é maior do que 1, 

pressupõe-se que existam variáveis adicionais que dependem do mesmo conjunto de fatores 

comuns, admitindo-se diferentes carregamentos de fatores. Caracteriza-se como uma extensão 

do caso de Pesaran (2007) que admite somente um fator comum a partir da regressão ADF 

aumentada pelas médias correntes e defasadas da variável em análise (proxies para o fator 

comum não observado). Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo três regressores são 

necessários para a operacionalização dos procedimentos CIPS-M e as adicionais as variáveis 

que tendem a compartilhar fatores comuns com os preços das ações são o produto interno 

bruto, índice de preços ao consumidor, o preço do petróleo, e a taxa de juros.   

Analisando-se a Tabela 71, verifica-se a sensibilidade dos resultados ao se admitir 

diferentes conjuntos de variáveis que possuam fatores comuns. No modelo com intercepto, 

analisando-se os níveis de defasagens          , ao se considerar um regressor adicional 

(    , falha-se em rejeitar a hipótese nula em 5 casos. Isso ocorre ao considerar a taxa de 

juros como regressor. Dentre 20 casos (quatro regressores e quatro ordens de defasagens), as 

rejeições ocorrem em 7 casos ao nível de 1% e de 5%; em 1 caso ao nível de 10%. A partir de 

dois regressores adicionais (   ), rejeita-se a hipótese nula em 13 casos ao nível de 1%; em 

10 casos ao nível de 5%; em 2 casos ao nível de 10%. Com três regressores adicionais (  

 ), falha-se em rejeitar a hipótese nula no caso em que                      . A rejeição 

ocorre em 10 casos ao nível de 1% e em 6 casos ao nível de 5%.  

No modelo com intercepto e tendência, considerando-se um regressor adicional 

(    , para todas as 20 combinações de regressores adicionais e todos os níveis de 

defasagem, os resultados indicam a falha da rejeição da hipótese nula de raiz unitária para 16 

casos. A partir de dois regressores adicionais (    , a hipótese é rejeitada em 1 caso ao 

nível de 1%; em 9 casos em nível de 5%; e em 2 casos ao nível de 10%. No entanto, falha-se 

em rejeitar a hipótese nula em 13 casos. Considerando-se três regressores adicionais (   ), 

a rejeição da hipótese nula ocorre para 1 caso ao nível de 1%; 3 casos ao nível de 5%; e 2 

casos ao nível de 10%. Por outro lado, falha-se em rejeitar a hipótese nula em 14 casos. 

Assim, o procedimento CIPS-M não rejeita a hipótese nula de raiz unitária para o log de 

preços para o modelo com intercepto e tendência.  
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Tabela 71 – Análise Multifatorial CIPS-M: ln preços S&P100 

 

  

 Na Tabela 72, analisa-se então o procedimento de raiz unitária em painel baseado nas 

estatísticas aumentadas nas seções transversais de Sargan-Bhargava (CSB). Pesaran et al. 

(2013) verificam que o procedimento CSB possui maior poder do que CIPS-M na medida em 

que a dimensão T é menor do que N no painel. O poder de um procedimento relaciona-se com 

a probabilidade de rejeição de Ho quando a hipótese alternativa é verdadeira, caracterizado 

pelo erro do Tipo II. No modelo com somente intercepto, considerando-se um regressor 

adicional (    , rejeita-se a hipótese nula em 8 casos ao nível de 1%; e em 1 caso ao nível 

de 5% e de 10%. No entanto, falha-se em rejeitar a hipótese nula em 10 dos 20 casos 

propostos. A partir de dois regressores adicionais (    , a hipótese nula é amplamente 

rejeitada ao nível de 1%, assim como no caso de se três regressores adicionais (   ).  

(N = 74 , T = 71)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB -2.747 -2.595 -2.380 -2.377 -2.355 -2.938 -2.780 -2.542 -2.576 -2.566

CPI -2.731 -2.518 -2.370 -2.278 -2.199 -2.851 -2.694 -2.596 -2.509 -2.434

brent -2.719 -2.467 -2.364 -2.342 -2.253 -2.989 -2.671 -2.617 -2.571 -2.468

juros -2.272 -2.038 -1.926 -1.805 -1.740 -2.761 -2.493 -2.474 -2.437 -2.427

α (significância)

1% -2.46 -2.45 -2.41 -2.39 -2.34 -2.89 -2.88 -2.83 -2.81 -2.75

5% -2.35 -2.33 -2.27 -2.25 -2.20 -2.79 -2.76 -2.71 -2.68 -2.62

10% -2.28 -2.26 -2.20 -2.18 -2.12 -2.72 -2.70 -2.64 -2.61 -2.55

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI -2.858 -2.670 -2.535 -2.496 -2.410 -3.070 -2.895 -2.801 -2.856 -2.811

PIB, brent -3.047 -2.727 -2.605 -2.571 -2.529 -3.298 -2.984 -2.824 -2.833 -2.797

PIB, juros -2.839 -2.633 -2.588 -2.547 -2.522 -3.009 -2.757 -2.660 -2.609 -2.572

CPI, brent -2.937 -2.601 -2.547 -2.473 -2.314 -2.994 -2.679 -2.577 -2.462 -2.334

CPI, juros -2.807 -2.558 -2.506 -2.404 -2.307 -2.813 -2.578 -2.474 -2.305 -2.219

α (significância)

1% -2.68 -2.65 -2.58 -2.54 -2.48 -3.06 -3.03 -2.95 -2.91 -2.83

5% -2.56 -2.52 -2.44 -2.40 -2.32 -2.95 -2.91 -2.82 -2.77 -2.67

10% -2.49 -2.44 -2.37 -2.32 -2.24 -2.89 -2.84 -2.75 -2.70 -2.60

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent -3.202 -2.869 -2.752 -2.760 -2.640 -3.282 -2.986 -2.803 -2.868 -2.728

PIB, CPI, juros -3.023 -2.780 -2.715 -2.662 -2.572 -3.069 -2.818 -2.642 -2.578 -2.545

PIB, brent, juros -3.059 -2.723 -2.645 -2.556 -2.536 -3.216 -2.875 -2.717 -2.585 -2.505

CPI, brent, juros -2.869 -2.505 -2.423 -2.293 -2.125 -2.914 -2.571 -2.446 -2.261 -2.084

α (significância)

1% -2.86 -2.82 -2.72 -2.66 -2.55 -3.24 -3.18 -3.07 -2.99 -2.85

5% -2.74 -2.67 -2.57 -2.50 -2.39 -3.10 -3.03 -2.91 -2.84 -2.70

10% -2.67 -2.60 -2.49 -2.41 -2.29 -3.04 -2.96 -2.84 -2.75 -2.61

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial (CIPS-M)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (LN preços: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência

CIPSM (p) CIPSM (p)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)
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Tabela 72 – Análise Multifatorial CSB: ln preços S&P100 

 

 

A ideia essencial do procedimento é explorar informações em relação aos fatores não 

observados que são partilhados por   séries observadas. Pesaran et al. (2013) baseiam-se na 

predominância dos resultados na análise, embora tenham proposto o critério   

[      ⁄    ⁄ ]  para a escolha da defasagem. No modelo com intercepto e tendência, 

considerando-se um regressor adicional (    , falha-se em rejeitar a hipótese nula de raiz 

unitária para todos os 20 casos. A partir de dois regressores adicionais      , a hipótese 

nula não é rejeitada para todas as combinações de regressores e defasagens consideradas, 

assim como quando três regressores adicionais são considerados (   ). Assim, não se 

rejeita a hipótese nula de raiz unitária para log de preços das empresas do S&P100 a partir do 

modelo com intercepto e tendência.  

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB 0.234 0.204 0.194 0.177 0.161 0.170 0.177 0.178 0.169 0.156

CPI 0.517 0.459 0.270 0.213 0.199 0.176 0.197 0.187 0.162 0.158

brent 0.485 0.488 0.429 0.375 0.369 0.165 0.186 0.182 0.158 0.151

juros 0.414 0.380 0.358 0.339 0.291 0.170 0.190 0.186 0.182 0.167

α (significância)

1% 0.352 0.325 0.305 0.275 0.250 0.126 0.120 0.116 0.108 0.101

5% 0.389 0.361 0.342 0.314 0.291 0.135 0.130 0.125 0.118 0.112

10% 0.409 0.381 0.362 0.335 0.314 0.141 0.135 0.131 0.124 0.119

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI 0.229 0.204 0.182 0.158 0.145 0.158 0.175 0.166 0.145 0.135

PIB, brent 0.197 0.184 0.162 0.132 0.119 0.144 0.162 0.154 0.131 0.119

PIB, juros 0.220 0.196 0.186 0.166 0.148 0.160 0.172 0.172 0.164 0.148

CPI, brent 0.373 0.261 0.226 0.188 0.159 0.165 0.182 0.173 0.156 0.149

CPI, juros 0.325 0.296 0.247 0.212 0.186 0.170 0.190 0.180 0.166 0.154

α (significância)

1% 0.344 0.313 0.283 0.248 0.216 0.123 0.116 0.108 0.097 0.088

5% 0.381 0.348 0.320 0.286 0.256 0.133 0.125 0.118 0.108 0.099

10% 0.403 0.368 0.341 0.306 0.278 0.138 0.130 0.123 0.113 0.105

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent 0.193 0.177 0.153 0.128 0.112 0.144 0.160 0.145 0.127 0.114

PIB, CPI, juros 0.221 0.196 0.175 0.150 0.132 0.155 0.169 0.160 0.144 0.128

PIB, brent, juros 0.198 0.181 0.156 0.132 0.116 0.143 0.159 0.147 0.131 0.116

CPI, brent, juros 0.287 0.246 0.220 0.190 0.152 0.163 0.181 0.168 0.158 0.145

α (significância)

1% 0.341 0.300 0.262 0.222 0.186 0.121 0.111 0.100 0.087 0.076

5% 0.375 0.334 0.298 0.257 0.222 0.131 0.120 0.110 0.097 0.086

10% 0.395 0.352 0.318 0.278 0.243 0.136 0.125 0.116 0.103 0.091

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

CSB (p) CSB (p)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial 

Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (LN preços: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência
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Tabela 73 – Análise Multifatorial CIPS-M: ln dividendos S&P100 

 

 

Na análise do log de dividendos, Tabela 73, adota-se primeiramente a metodologia 

CIPS-M. No modelo com intercepto, considerando-se um regressor adicional (    , falha-

se em rejeitar a hipótese nula para 16 dos 20 casos propostos. Analisando-se dois regressores 

adicionais      , falha-se em rejeitar a hipótese nula para 18 casos. A partir de três 

regressores adicionais, a hipótese nula não pode ser rejeitada em 16 casos. No modelo com 

intercepto e tendência, na presença de um regressor adicional (    , falha-se em rejeitar a 

hipótese nula de raiz unitária em 14 dos 25 casos considerados. Considerando-se dois 

regresores adicionais (    , falha-se em rejeitar a hipótese para 15 casos e para todos em 

que p = 4. Admitindo-se três regressores adicionais (    , falha-se em rejeitar a hipótese 

nula em 13 dos 25 casos, assim como para todos os casos quando p = 4. Assim, não se pode 

(N = 74 , T = 71)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB -3.081 -2.076 -1.876 -0.796 -0.992 -4.465 -3.172 -3.037 -1.730 -1.771

CPI -3.148 -1.832 -1.657 -0.600 -0.843 -3.170 -1.884 -1.659 -0.590 -0.832

brent -3.082 -2.040 -1.929 -1.064 -1.140 -3.262 -2.047 -1.901 -0.723 -0.947

juros -3.137 -2.075 -1.890 -0.771 -0.966 -3.206 -1.995 -1.754 -0.487 -0.742

α (significância)

1% -2.46 -2.45 -2.41 -2.39 -2.34 -2.89 -2.88 -2.83 -2.81 -2.75

5% -2.35 -2.33 -2.27 -2.25 -2.20 -2.79 -2.76 -2.71 -2.68 -2.62

10% -2.28 -2.26 -2.20 -2.18 -2.12 -2.72 -2.70 -2.64 -2.61 -2.55

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI -3.860 -2.450 -2.521 -1.593 -1.637 -4.441 -2.925 -2.741 -1.706 -1.697

PIB, brent -3.104 -2.025 -1.817 -0.855 -0.995 -4.488 -3.093 -2.961 -1.730 -1.711

PIB, juros -3.163 -2.082 -1.885 -0.871 -1.072 -4.677 -3.189 -3.069 -1.839 -1.701

CPI, brent -3.148 -1.800 -1.810 -0.868 -1.034 -3.179 -1.930 -1.884 -0.892 -1.011

CPI, juros -3.077 -1.793 -1.554 -0.510 -0.681 -3.040 -1.812 -1.536 -0.499 -0.642

α (significância)

1% -2.68 -2.65 -2.58 -2.54 -2.48 -3.06 -3.03 -2.95 -2.91 -2.83

5% -2.56 -2.52 -2.44 -2.40 -2.32 -2.95 -2.91 -2.82 -2.77 -2.67

10% -2.49 -2.44 -2.37 -2.32 -2.24 -2.89 -2.84 -2.75 -2.70 -2.60

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent -4.001 -2.479 -2.580 -1.565 -1.536 -4.381 -2.850 -2.750 -1.612 -1.469

PIB, CPI, juros -3.846 -2.397 -2.442 -1.499 -1.434 -4.570 -3.019 -2.731 -1.697 -1.512

PIB, brent, juros -3.236 -2.101 -1.923 -0.948 -1.082 -4.649 -3.141 -3.006 -1.686 -1.455

CPI, brent, juros -3.107 -1.796 -1.742 -0.783 -0.866 -3.091 -1.867 -1.755 -0.745 -0.772

α (significância)

1% -2.86 -2.82 -2.72 -2.66 -2.55 -3.24 -3.18 -3.07 -2.99 -2.85

5% -2.74 -2.67 -2.57 -2.50 -2.39 -3.10 -3.03 -2.91 -2.84 -2.70

10% -2.67 -2.60 -2.49 -2.41 -2.29 -3.04 -2.96 -2.84 -2.75 -2.61

CIPSM (p) CIPSM (p)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial (CIPS-M)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (LN dividendos: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência

Modified Cross Sectionally Augmented IPS Statistics (CIPS-M)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.1 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.2 de Pesaran et al. (2013)
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rejeitar a hipótese de que o log de dividendos seja não estacionário      a partir da abordagem 

de estrutura de erro multifatorial.  

 

Tabela 74 – Análise Multifatorial CSB: ln dividendos S&P100 

 

 

 Aplicando-se o procedimento CSB de Pesaran et al. (2013), no modelo com 

intercepto, admitindo-se um regressor adicional (    , não se pode rejeitar a hipótese nula 

para 11 dos 20 casos analisados. Considerando-se dois regressores adicionais (    , rejeita-

se amplamente a hipótese nula, assim como por meio de três regressores adicionais (    . 

No modelo com intercepto e tendência, considerando-se um regressor adicional (    , não 

se rejeita a hipótese de raiz unitária para todos os casos considerados. Os resultados se 

mantêm a partir de dois regressores adicionais (     e três regressores adicionais (    , 

(N = 61 , T = 76)

k = 1 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB 0.327 0.323 0.291 0.249 0.142 0.237 0.269 0.281 0.321 0.150

CPI 0.469 0.547 0.436 0.311 0.209 0.283 0.403 0.446 0.523 0.261

brent 1.027 0.840 0.660 0.561 0.255 0.272 0.355 0.439 0.577 0.267

juros 1.081 0.902 0.666 0.541 0.249 0.276 0.349 0.434 0.569 0.261

α (significância)

1% 0.352 0.325 0.305 0.275 0.250 0.126 0.120 0.116 0.108 0.101

5% 0.389 0.361 0.342 0.314 0.291 0.135 0.130 0.125 0.118 0.112

10% 0.409 0.381 0.362 0.335 0.314 0.141 0.135 0.131 0.124 0.119

k = 2 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI 0.321 0.313 0.265 0.190 0.118 0.230 0.252 0.265 0.269 0.138

PIB, brent 0.335 0.285 0.243 0.216 0.125 0.227 0.233 0.237 0.265 0.124

PIB, juros 0.331 0.319 0.264 0.232 0.127 0.237 0.261 0.252 0.258 0.115

CPI, brent 0.428 0.422 0.339 0.304 0.186 0.280 0.408 0.419 0.471 0.230

CPI, juros 0.406 0.472 0.375 0.302 0.203 0.286 0.399 0.429 0.484 0.237

α (significância)

1% 0.344 0.313 0.283 0.248 0.216 0.123 0.116 0.108 0.097 0.088

5% 0.381 0.348 0.320 0.286 0.256 0.133 0.125 0.118 0.108 0.099

10% 0.403 0.368 0.341 0.306 0.278 0.138 0.130 0.123 0.113 0.105

k = 3 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4 p = 0 p = 1 p = 2 p = 3 p = 4

PIB, CPI, brent 0.323 0.280 0.235 0.182 0.103 0.229 0.248 0.241 0.227 0.113

PIB, CPI, juros 0.322 0.308 0.242 0.185 0.104 0.232 0.252 0.241 0.225 0.108

PIB, brent, juros 0.335 0.291 0.234 0.202 0.112 0.227 0.234 0.225 0.225 0.101

CPI, brent, juros 0.397 0.410 0.330 0.285 0.170 0.282 0.404 0.403 0.424 0.202

α (significância)

1% 0.341 0.300 0.262 0.222 0.186 0.121 0.111 0.100 0.087 0.076

5% 0.375 0.334 0.298 0.257 0.222 0.131 0.120 0.110 0.097 0.086

10% 0.395 0.352 0.318 0.278 0.243 0.136 0.125 0.116 0.103 0.091

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Nota: (i) Ordem de defasagem p = [4(T/100)(1/4)] ≈ 4. (ii) Conforme Pesaran et al. (2013), no máximo 3 regressores

adicionais (k = 1, 2, 3) são necessários para execução da análise. (iii) PIB: Gross domestic product (seasonally

adjusted at annual rates); CPI: Consumer Price Index - All Urban Consumers; brent: pétroleo bruto - Brent (FOB) -

US$; juros: taxa básica americana, a partir do título do goveno (10-year Treasury Note).

CSB (p) CSB (p)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Tabela B.3 de Pesaran et al. (2013) Tabela B.4 de Pesaran et al. (2013)

Teste de Raiz Unitária para Painel na Presença de Estrutura de Erro Multifatorial 

Cross Sectionally Augmented Sargan-Bhargava Statistics (CSB)

Pesaran, Smith e Yamagata (2013)

Ho : Raiz Unitária no Painel (LN dividendos: empresas S&P100)

Intercepto Intercepto e Tendência
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em que se falha em rejeitar a hipótese nula para todos os casos considerados. Desta forma, 

não se rejeita a hipótese de que o log de dividendos das empresas do S&P100 seja não 

estacionário      ao se considerar um modelo com intercepto e tendência em estrutura de erro 

multifatorial na avaliação de raiz unitária para dados em painel.  

 

Tabela 75 – Teste de Cointegração Painel Pedroni: ln S&P100 

 

 

 Na Tabela 75, apresentam-se os resultados para a avaliação de cointegração entre 

preços e dividendos por meio da proposta de Pedroni (1999, 2004). A hipótese do 

procedimento é a de independência nas seções transversais. No entanto, é uma metodologia 

tradicional em painéis potencialmente não estacionário, sobretudo na análise de dados 

macroeconômicos, cuja aplicação financeira ao nível da empresa ocorreu em Goddard et al. 

(2008) e Rivera Rivera et al. (2012). Dentre as propriedades favoráveis ao procedimento, o 

vetor de cointegração pode variar entre as diferentes seções do painel, além de permitir por 

heterogeneidade nos erros entre as diferentes empresas que compõem o painel. Os resultados 

indicam a rejeição da hipótese de que o log de preços e o log de dividendos não sejam 

cointegrados.  

 

 

 

 

 

 v-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat rho-Stat PP-Stat ADF-Stat

Estatística 4.55 -28.71 -19.90 -4.85 -15.37 -4.25 2.06

Prob. 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0477

Estatística 0.94 -31.51 -26.62 -3.56 -14.80 -5.69 4.89

Prob. 0.2558 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000

Estatística -2.74 -36.78 -42.31 -13.17 -12.80 -18.64 -1.63

Prob. 0.0095 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1061

Testes de Cointegração Residual de Pedroni (1999, 2004)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Panel Tests Group Tests

Ha: Coeficientes AR comuns Ha: Coeficientes AR individuais 

Nota: Estatísticas adequadas em pequenas e grandes amostras, conforme Pedroni (2004).

(within-dimension) (between-dimension)

Modelo Restrito

Modelo com Intercepto Individual

Modelo com Intercepto e Tendência
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Tabela 76 – Teste de Cointegração em Painel Larsson: ln S&P100 

 

 

A partir da Tabela 76, apresentam-se os resultados do procedimento de Larsson, 

Lyhagen e Lothgren (2001), cuja vantagem é a observação das estatísticas do painel e também 

individuais para as empresas da amostra. Caracteriza-se como uma abordagem alternativa na 

avaliação de cointegração em modelos de painel heterogêneos a partir da inferência de 

Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob. Código Trace Stat. Prob. Trace Stat. Prob.

MMM 12.527 0.133 0.238 0.626 HON 13.636 0.094 1.446 0.229

ABT 15.365 0.052 2.384 0.123 INTC 16.472 0.036 4.102 0.043

ALL 15.146 0.056 4.144 0.042 IBM 20.063 0.010 7.946 0.005

MO 10.720 0.229 2.749 0.097 JNJ 21.814 0.005 0.394 0.530

AEP 21.761 0.005 2.059 0.151 JPM 15.221 0.055 4.575 0.032

AXP 19.447 0.012 6.637 0.010 LLY 21.415 0.006 6.130 0.013

APC 9.834 0.294 0.152 0.697 LMT 15.123 0.057 0.057 0.812

APA 10.123 0.271 1.107 0.293 LOW 15.076 0.058 0.006 0.936

AAPL 9.348 0.334 0.107 0.744 MCD 28.441 0.000 0.648 0.421

T 9.823 0.295 1.601 0.206 MRK 31.631 0.000 10.532 0.001

BAC 15.210 0.055 0.154 0.695 MSFT 27.397 0.001 10.775 0.001

BK 12.431 0.137 4.282 0.039 MS 12.659 0.128 2.687 0.101

BAX 49.997 0.000 4.929 0.026 NWSA 10.861 0.220 2.741 0.098

BA 22.482 0.004 0.039 0.843 NSC 21.307 0.006 1.161 0.281

BMY 29.850 0.000 4.061 0.044 OXY 38.618 0.000 1.423 0.233

CAT 13.228 0.107 0.127 0.722 PEP 18.955 0.014 0.820 0.365

CVX 20.955 0.007 1.703 0.192 PFE 19.957 0.010 3.247 0.072

C 11.681 0.173 3.814 0.051 PG 17.003 0.029 1.050 0.305

KO 17.700 0.023 6.600 0.010 QCOM 13.946 0.084 1.420 0.233

CL 17.024 0.029 4.370 0.037 RTN 30.585 0.000 7.303 0.007

COP 22.875 0.003 0.603 0.438 SLB 12.625 0.129 0.000 0.993

COST 7.105 0.566 0.315 0.575 SPG 16.441 0.036 0.244 0.622

CVS 12.169 0.149 0.569 0.451 SO 22.099 0.004 6.461 0.011

DVN 16.470 0.036 0.535 0.464 SBUX 5.325 0.773 0.012 0.913

DOW 18.271 0.019 1.961 0.161 TGT 20.492 0.008 2.580 0.108

DD 18.459 0.017 7.558 0.006 TXN 9.515 0.320 0.494 0.482

EMR 13.663 0.093 0.052 0.819 TWX 7.253 0.548 0.076 0.783

EXC 8.891 0.376 0.827 0.363 USB 14.819 0.063 4.961 0.026

XOM 16.207 0.039 0.892 0.345 UNP 12.025 0.156 0.004 0.951

F 12.413 0.138 0.496 0.482 UNH 3.322 0.950 0.763 0.382

FCX 12.263 0.145 1.363 0.243 UTX 14.683 0.066 1.563 0.211

GD 22.511 0.004 3.658 0.056 VZ 10.255 0.262 0.749 0.387

GE 22.511 0.004 3.658 0.056 WMT 15.350 0.053 1.474 0.225

GM 11.789 0.167 0.228 0.633 WAG 24.649 0.002 4.874 0.027

HAL 10.034 0.278 0.133 0.716 DIS 118.100 0.000 5.927 0.015

HPQ 12.231 0.146 3.861 0.049 WFC 15.414 0.051 4.094 0.043

HD 7.382 0.534 0.065 0.799 WMB 18.377 0.018 7.027 0.008

Stat. 

LRNT

YLR-test

E(Zk)

Var(Zk)

N

Testes de cointegração em painel de Larsson, Lyhagen e Lothgren (2001)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

r = 0 r = 1 r = 0 r = 1

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

Estatísticas de Larsson et al. (2001) para S&P100

r = 0 r = 1

79.913 22.780

6.086 1.137

Nenhum vetor de 

cointegração

No máximo 1 vetor de 

cointegração

36.2383 5.0756

10.535 2.212

74 74

Nota: i) Termo r: quantidade de vetores de cointegração. ii) Ordem de defasagem: 1 a 2. iii) YLR-test comparada aos valores

críticos ±1.96 da distribuição normal (α = 5%). (iv) Valores E(Zk) e Var(Zk) a partir de Larsson et al. (2001).
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máxima verossimilhança de modelos de vetores autorregressivos elaborada em Johansen 

(1988, 1991, 1995). Pressuposto é de independência nas seções transversais e a estatística de 

teste é obtida por meio da média das estatísticas do traço das empresas do painel. A estatística 

     segue uma distribuição normal e utiliza-se dos valores de       e         a partir de 

Larsson et al. (2001). Os resultados favorecem a rejeição da hipótese de ausência de 

cointegração entre log de preços e log de dividendos.  

 Em um contexto de cointegração na presença de quebras estruturais, considera-se a 

metodologia proposta originalmente por Gregory e Hansen (1996a, 1996b) e rotina 

computacional desenvolvida por Perez Perez (2013) apresentada na Tabela 77. Caracteriza-se 

como um procedimento aplicável a séries temporais individuais a partir do qual propostas 

posteriores de cointegração em painel se baseiam, como Gutierrez (2010). No modelo quebra 

no regime, a estatística ADF rejeita a hipótese nula de ausência de cointegração para 33 das 

74 empresas; a estatística    rejeita a hipótese nula para 33 empresas; e a rejeição a partir da 

estatística    ocorre para 24 empresas. Assim, os resultados não rejeitam a relação de longo 

prazo entre preços e dividendos para parte das empresas do S&P100 considerando o Modelo 

de Crescimento Dinâmico de Gordon (MCDG).  

Considerando-se a estatística ADF, as quebra mais frequentes são: 1999T1 (3 

quebras); 2001T2 (3 quebras); 2001T3 (4 quebras); 2004T4 (4 quebras); 2006T1 (3 quebras); 

2006T3 (3 quebras); 2006T4 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2007T4 (3 quebras); 2008T2 

(5 quebras); 2008T3 (4 quebras). A partir da estatística   , as quebras frequentes ocorrem em: 

2001T1 (3 quebras); 2001T3 (4 quebras); 2002T4 (3 quebras); 2004T4 (3 quebras); 2005T2 

(4 quebras); 2006T2 (5 quebras); 2006T3 (4 quebras); 2007T1 (5 quebras); 2007T4 (3 

quebras); 2008T1 (4 quebras); 2008T2 (3 quebras); 2008T3 (4 quebras). Por meio da 

estatística   , as quebras mais frequentes: 2001T1 (3 quebras); 2001T3 (4 quebras); 2002T4 

(3 quebras); 2004T4 (4 quebras); 2005T2 (4 quebras); 2006T2 (5 quebras); 2006T3 (4 

quebras); 2007T1 (5 quebras); 2007T4 (3 quebras); 2008T1 (4 quebras); 2008T2 (3 quebras); 

2008T3 (4 quebras). 
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Tabela 77 – Quebra no regime Gregory-Hansen: ln S&P100 

 

  

 A partir da Tabela 78, no modelo de quebra no regime e tendência, a estatística ADF 

rejeita a hipótese nula de ausência de cointegração para 61 das 74 empresas analisadas; a 

estatística    rejeita a hipótese nula também para 61 empresas da amostra; e a estatística    

rejeita a hipótese nula para 42 empresas. Assim, os resultados não rejeitam a relação de longo 

prazo entre preços e dividendos para a maioria das empresas do S&P100 considerando o 

MCDG a partir do modelo de quebra no regime e tendência.  

Em relação às quebras, a partir da estatística ADF, as datas mais frequentes são: 

1999T3 (3 quebras); 2001T4 (3 quebras); 2003T2 (5 quebras); 2004T1 (4 quebras); 2005T2 

(6 quebras); 2006T2 (4 quebras); 2008T3 (7 quebras); 2008T4 (7 quebras). Considerando-se a 

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

MMM -4.31 2005q3 -4.39 2005q2 -32.40 2005q2 HON -3.97 2000q4 -7.63 2001q1 -65.70 2001q1

ABT -2.53 2006q3 -2.55 2001q3 -14.60 2001q3 INTC -2.38 2006q1 -2.55 2005q2 -15.50 2005q2

ALL -2.95 2001q1 -3.00 2001q1 -16.02 2001q1 IBM -4.95 2004q4 -4.98 2004q4 -37.17 2004q4

MO -7.34 1999q1 -7.39 1999q1 -62.50 1999q1 JNJ -2.76 2001q4 -2.82 1998q4 -15.15 1998q4

AEP -3.85 2002q2 -4.39 2003q2 -33.92 2003q2 JPM -4.05 2008q3 -3.67 2008q3 -24.53 2008q3

AXP -9.80 2003q3 -10.70 2005q4 -89.79 2005q4 LLY -5.00 1999q3 -5.04 1999q3 -37.72 1999q3

APC -5.27 2003q1 -5.23 2002q4 -39.35 2002q4 LMT -3.80 2006q2 -3.83 2006q2 -25.13 2006q2

APA -7.63 2006q2 -7.69 2006q2 -64.82 2006q2 LOW -4.09 2006q4 -3.94 2006q3 -28.29 2006q3

AAPL -6.05 1997q1 -8.42 1998q2 -68.26 1998q2 MCD -12.35 2004q2 -10.89 2007q2 -88.68 2007q2

T -10.23 2002q4 -10.30 2002q4 -85.87 2002q4 MRK -6.34 1999q4 -6.08 1999q4 -46.61 1999q4

BAC -3.54 2001q2 -3.32 2004q2 -17.68 2004q2 MSFT -8.96 2004q4 -9.03 2004q4 -76.39 2004q4

BK -3.43 2001q4 -3.64 2003q1 -22.01 2003q1 MS -4.45 2001q2 -4.22 2001q1 -26.74 2001q1

BAX -16.69 2006q3 -10.79 2006q2 -87.73 2006q2 NWSA -6.81 2005q2 -36.29 1997q3 -194.87 1997q3

BA -3.93 2005q2 -3.88 2005q2 -24.00 2005q2 NSC -2.9 2000q3 -3.01 2001q2 -17.38 2001q2

BMY -10.47 2000q2 -11.78 1997q2 -93.60 1997q2 OXY -3.88 2007q1 -3.59 2007q4 -29.19 2007q4

CAT -3.99 2007q4 -4.15 2007q4 -25.69 2007q4 PEP -3.47 2006q4 -3.64 2006q3 -22.21 2006q3

CVX -3.42 2008q3 -3.29 2008q4 -18.68 2008q4 PFE -2.8 2005q1 -2.97 2005q2 -15.12 2005q2

C -3.74 2002q3 -3.69 2003q1 -25.13 2003q1 PG -2.94 2007q4 -2.96 2007q1 -16.11 2007q1

KO -4.49 1999q3 -4.52 1999q3 -31.62 1999q3 QCOM -3.56 2004q4 -3.49 2004q4 -22.55 2004q4

CL -5.28 2003q2 -5.32 2003q2 -41.92 2003q2 RTN -9.93 1997q2 -11.01 2006q2 -89.37 2006q2

COP -4.80 2008q2 -4.91 2008q2 -37.30 2008q2 SLB -4.76 2007q1 -4.79 2007q1 -38.39 2007q1

COST -5.00 2004q1 -5.04 2004q1 -38.15 2004q1 SPG -7.38 1999q1 -7.43 2008q3 -62.94 2008q3

CVS -2.83 2008q2 -2.88 2008q1 -13.83 2008q1 SO -5.08 2008q2 -5.46 2008q2 -41.48 2008q2

DVN -4.83 2006q1 -5.29 2006q2 -38.71 2006q2 SBUX -7.86 2008q1 -5.55 2008q3 -40.05 2008q3

DOW -4.31 2008q3 -4.18 2008q3 -29.87 2008q3 TGT -3.04 2001q3 -3.06 2001q3 -23.08 2001q3

DD -2.88 2000q2 -2.94 2000q2 -15.51 2000q2 TXN -5.83 2007q3 -8.09 2007q2 -69.24 2007q2

EMR -3.42 2008q3 -3.30 2008q2 -19.55 2008q2 TWX -7.45 2005q3 -7.51 2005q3 -64.38 2005q3

EXC -3.63 2004q4 -3.32 2004q4 -20.09 2004q4 USB -3.5 1999q1 -3.07 1999q1 -18.92 1999q1

XOM -3.04 2006q4 -3.38 2006q3 -20.36 2006q3 UNP -2.84 2001q2 -3.22 2001q2 -21.00 2001q2

F -4.81 2007q2 -4.65 2007q1 -29.92 2007q1 UNH -7.53 2007q4 -8.28 2008q1 -70.67 2008q1

FCX -5.60 2007q2 -5.60 2007q1 -44.86 2007q1 UTX -3.19 2008q2 -3.34 2008q1 -18.87 2008q1

GD -12.22 2007q2 -13.27 2007q1 -105.24 2007q1 VZ -3.27 2008q2 -3.43 2008q1 -18.77 2008q1

GE -8.50 2001q3 -8.56 2001q3 -72.61 2001q3 WMT -4.54 2001q3 -4.34 2001q3 -28.85 2001q3

GM -3.32 2007q3 -3.60 2007q4 -18.30 2007q4 WAG -3.98 2002q1 -4.33 2002q1 -31.87 2002q1

HAL -7.13 2006q3 -6.16 2006q4 -49.77 2006q4 DIS -29.38 2001q3 -10.94 2006q3 -88.13 2006q3

HPQ -4.7 1998q3 -4.74 1998q3 -68.39 1998q3 WFC -3.62 1997q3 -3.48 1997q3 -21.73 1997q3

HD -4.01 2006q1 -4.04 2006q1 -27.37 2006q1 WMB -2.95 2002q4 -2.97 2002q4 -19.78 2002q4

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Modelo: Quebra no Regime (Change in Regime)

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime): ADF e Zt: -5,47 (1%); -4,95

(5%); -4,68 (10%); Za: -57,17 (1%); -47,04 (5%); -41,85 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.
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estatística   , as quebras mais frequentes ocorrem em: 2003T2 (5 quebras); 2003T4 (3 

quebras); 2004T3 (3 quebras); 2005T1 (3 quebras); 2005T2 (3 quebras); 2006T1 (3 quebras); 

2006T2 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2008T3 (4 quebras); 2008T4 (11 quebras). A partir 

da estatística   , as quebras mais frequentes ocorrem em: 2003T2 (5 quebras); 2003T4 (3 

quebras); 2004T3 (3 quebras); 2005T1 (3 quebras); 2005T2 (3 quebras); 2006T1 (3 quebras); 

2006T2 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2008T3 (4 quebras); 2008T4 (11 quebras). 

 

Tabela 78 – Quebra no regime e tendência Gregory-Hansen: ln S&P100 

 

 

 

 

Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra Empresa ADF Quebra Zt Quebra Za Quebra

MMM -6.86 2004q3 -6.91 2004q3 -57.85 2004q3 HON -13.15 2001q4 -13.26 2001q4 -101.01 2001q4

ABT -8.56 2005q2 -8.08 2005q1 -69.05 2005q1 INTC -6.3 2004q3 -6.35 2004q3 -57.81 2004q3

ALL -4.07 2008q3 -4.02 2008q3 -27.44 2008q3 IBM -8.2 2005q4 -8.26 2005q4 -69.96 2005q4

MO -9.96 2005q2 -10.15 2006q1 -84.67 2006q1 JNJ -8.67 2003q1 -8.93 2003q4 -75.94 2003q4

AEP -9.03 2003q2 -9.10 2003q2 -77.00 2003q2 JPM -6.5 2008q3 -6.89 2008q4 -57.74 2008q4

AXP -10.24 2006q2 -10.80 2003q2 -90.63 2003q2 LLY -6.25 2008q1 -6.29 2008q1 -49.92 2008q1

APC -6.16 2004q1 -5.81 2003q4 -45.03 2003q4 LMT -5.68 1999q3 -5.72 1999q3 -45.41 1999q3

APA -7.80 2006q2 -7.86 2006q2 -66.54 2006q2 LOW -4.69 2006q2 -4.71 2005q4 -35.94 2005q4

AAPL -7.87 1997q1 -10.78 1996q4 -86.70 1996q4 MCD -15.65 2007q2 -11.13 2007q2 -89.60 2007q2

T -12.87 1999q4 -12.81 2003q1 -98.43 2003q1 MRK -6.16 2000q3 -6.24 2000q3 -49.82 2000q3

BAC -6.51 2008q3 -6.56 2008q3 -54.28 2008q3 MSFT -9.6 2004q4 -9.67 2004q4 -81.37 2004q4

BK -7.89 2008q4 -7.95 2008q4 -67.17 2008q4 MS -4.79 2008q3 -4.68 2008q4 -34.30 2008q4

BAX -21.44 2006q2 -10.92 2006q2 -88.01 2006q2 NWSA -7.83 2005q2 -37.24 2008q3 -161.48 2008q3

BA -4.53 2005q3 -4.58 2005q2 -33.13 2005q2 NSC -5.25 2001q2 -6.18 2001q1 -50.61 2001q1

BMY -10.94 2004q1 -11.92 2000q1 -93.67 2000q1 OXY -6.13 2005q1 -6.22 2005q1 -50.98 2005q1

CAT -4.52 2001q4 -4.47 2001q4 -31.85 2001q4 PEP -6.06 2003q4 -6.10 2003q4 -49.90 2003q4

CVX -7.02 2005q2 -7.08 2005q2 -58.80 2005q2 PFE -6.31 2008q4 -6.30 2008q4 -51.50 2008q4

C -4.67 2001q4 -4.47 2008q1 -35.63 2008q1 PG -9.24 2004q1 -8.31 2003q2 -70.74 2003q2

KO -9.23 2003q2 -9.16 2002q2 -77.46 2002q2 QCOM -6.37 1999q3 -6.42 1999q3 -52.62 1999q3

CL -5.37 2005q2 -5.46 2005q2 -42.95 2005q2 RTN -9.47 2007q3 -11.19 2007q4 -89.66 2007q4

COP -7.27 2004q4 -7.32 2004q4 -62.56 2004q4 SLB -5.95 2006q3 -5.99 2006q3 -48.18 2006q3

COST -8.97 2004q1 -9.04 2004q1 -77.36 2004q1 SPG -8.3 2008q4 -8.36 2008q4 -70.78 2008q4

CVS -3.07 2003q4 -3.31 2003q3 -17.50 2003q3 SO -4.97 2003q2 -4.94 2000q4 -38.17 2000q4

DVN -5.47 2006q1 -5.51 2006q1 -42.22 2006q1 SBUX -9.25 2008q4 -7.83 2008q4 -74.21 2008q4

DOW -7.39 2008q3 -7.44 2008q3 -64.10 2008q3 TGT -4.68 2008q3 -4.54 2008q2 -33.23 2008q2

DD -5.39 2002q1 -5.47 2002q1 -43.11 2002q1 TXN -10.56 2006q4 -10.63  2006q4 -88.04 2006q4

EMR -5.24 2007q1 -5.38 2007q2 -41.15 2007q2 TWX -8.56 2005q1 -8.62 2005q1 -73.32 2005q1

EXC -6.57 1998q1 -6.98 2000q3 -58.82 2000q3 USB -4.6 2007q1 -4.58 2007q2 -36.13 2007q2

XOM -6.53 2002q2 -6.60 2003q2 -54.54 2003q2 UNP -4.72 2008q4 -4.76 2008q4 -34.78 2008q4

F -5.63 2001q1 -5.19 2001q2 -39.46 2001q2 UNH -8.64 2008q4 -9.19 2008q4 -81.39 2008q4

FCX -6.07 2007q2 -6.19 2007q1 -50.73 2007q1 UTX -10.23 2003q2 -8.65 2003q2 -73.33 2003q2

GD -15.98 2006q4 -13.70 2004q2 -107.70 2004q2 VZ -6.19 2004q3 -6.24 2004q3 -49.56 2004q3

GE -11.82 2008q4 -12.74 2008q4 -97.99 2008q4 WMT -6.43 2003q2 -6.55 2003q3 -53.81 2003q3

GM -5.56 2006q1 -5.49 2006q1 -41.65 2006q1 WAG -5.72 2005q2 -5.85 2005q3 -46.45 2005q3

HAL -6.70 2006q3 -5.96 2006q4 -47.49 2006q4 DIS -40.11 1999q3 -11.11 2008q4 -89.21 2008q4

HPQ -4.24 2003q3 -4.27 1999q1 -78.01 1999q1 WFC -6.07 2008q3 -5.96 2008q4 -48.72 2008q4

HD -5.22 2005q4 -6.76 2006q2 -55.44 2006q2 WMB -7.06 2002q3 -7.11 2002q3 -61.56 2002q3

Teste de Gregory-Hansen para Cointegração com Quebras Estruturais - Módulo de Perez Perez (2013)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Modelo: Quebra no Regime e Tendência  (Change in Regime and Trend)

Nota: (i) Defasagens: Akaike Information Criterion (AIC). (ii) Valores críticos assintóticos (change in regime and trend): ADF e Zt: -6,02

(1%); -5,50 (5%); -5,24 (10%); Za: -69,37 (1%); -58,58 (5%); -53,31 (10%). Termo "q" (quarter) refere-se ao trimestre correspondente.
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Tabela 79 – Quebra na constante Westerlund (2006): ln S&P100 

 

 

Analisando-se o procedimento proposto por Westerlund (2006) em que se identificam 

múltiplas quebras estruturais, no modelo de quebra na constante, Tabela 79, rejeita-se a 

hipótese de cointegração, uma vez que a estatística LM é superior ao valor crítico. As quebras 

estruturais ocorrem com as maiores frequências nos seguintes períodos: 1996T2 (12 quebras); 

1997T3 (5 quebras); 1998T2 (8 quebras); 1998T4 (5 quebras); 1999T3 (5 quebras); 2000T4 

(8 quebras); 2002T3 (6 quebras); 2003T3 (7 quebras); 2003T4 (8 quebras); 2004T4 (9 

quebras); 2006T2 (10 quebras); 2006T3 (10 quebras); 2007T1 (8 quebras); 2007T4 (6 

quebras); 2008T3 (5 quebras); 2008T4 (6 quebras); 2009T1 (18 quebras). 

MMM 2T1998 2T2002 4T2004 2T2007 0 HON 3T1997 2T2001 4T2006 0 0

ABT 1T1997 3T1999 1T2002 2T2006 1T2009 INTC 1T1999 4T2004 4T2007 0 0

ALL 4T1997 4T2000 4T2003 2T2006 4T2008 IBM 3T1997 4T2001 1T2006 3T2008 0

MO 2T1996 2T1999 2T2002 4T2004 1T2008 JNJ 1T1999 1T2003 3T2005 1T2008 0

AEP 1T2003 3T2006 1T2009 0 0 JPM 2T1996 1T2000 1T2009 0 0

AXP 2T2006 0 0 0 0 LLY 2T1998 3T2002 1T2007 0 0

APC 1T1998 2T2002 4T2004 0 0 LMT 4T1999 3T2003 1T2006 3T2008 0

APA 3T2001 1T2004 3T2006 0 0 LOW 3T2003 1T2007 0 0 0

AAPL 2T1996 0 0 0 0 MCD 3T2007 0 0 0 0

T 1T2003 4T2007 0 0 0 MRK 2T1996 4T1998 2T2001 4T2003 0

BAC 3T1997 3T2000 2T2003 2T2006 4T2008 MSFT 4T2004 0 0 0 0

BK 2T1996 3T1999 1T2002 4T2004 1T2009 MS 2T1997 4T1999 4T2003 1T2009 0

BAX 3T2006 0 0 0 0 NWSA 2T2005 0 0 0 0

BA 4T2000 4T2004 2T2007 0 0 NSC 2T1996 4T2000 2T2003 4T2005 2T2008

BMY 0 0 0 0 0 OXY 3T2005 1T2008 0 0 0

CAT 2T1998 3T2004 2T2007 0 0 PEP 2T1998 1T2004 1T2007 0 0

CVX 2T1996 3T1999 3T2003 1T2006 3T2008 PFE 4T1998 2T2001 4T2003 3T2006 1T2009

C 2T1998 4T2000 2T2003 4T2008 0 PG 2T1998 3T2002 3T2006 1T2009 0

KO 4T1996 4T2000 4T2003 2T2006 4T2008 QCOM 4T2003 2T2006 1T2009 0 0

CL 2T1998 4T2002 3T2006 1T2009 0 RTN 1T2009 0 0 0 0

COP 3T2002 1T2005 4T2007 0 0 SLB 3T2002 4T2006 0 0 0

COST 2T2004 2T2008 0 0 0 SPG 4T1998 4T2004 0 0 0

CVS 2T1996 3T2006 1T2009 0 0 SO 1T1998 3T2002 1T2007 0 0

DVN 4T2003 4T2006 0 0 0 SBUX 1T2009 0 0 0 0

DOW 1T1997 1T2001 4T2005 4T2008 0 TGT 3T2002 2T2006 1T2009 0 0

DD 1T1997 1T2005 3T2007 0 0 TXN 1T2007 0 0 0 0

EMR 4T1996 4T1999 2T2005 4T2007 0 TWX 2T2005 4T2007 0 0 0

EXC 4T1997 4T2000 3T2004 4T2007 0 USB 1T1997 3T1999 3T2003 2T2006 4T2008

XOM 2T1996 3T1999 1T2003 3T2005 1T2008 UNP 4T1997 3T2003 2T2008 0 0

F 2T1996 4T1998 3T2001 2T2006 0 UNH 1T2009 0 0 0 0

FCX 3T2004 1T2007 0 0 0 UTX 1T1999 3T2003 1T2006 3T2008 0

GD 1T2007 0 0 0 0 VZ 3T1997 1T2005 3T2008 0 0

GE 2T1997 2T2001 3T2005 1T2009 0 WMT 1T1998 4T2000 4T2003 3T2006 1T2009

GM 2T1996 4T2005 2T2008 0 0 WAG 3T2003 3T2006 1T2009 0 0

HAL 3T2004 1T2007 0 0 0 DIS 0 0 0 0 0

HPQ 2T1996 4T1998 0 0 0 WFC 1T1998 4T2000 2T2003 2T2006 1T2009

HD 2T1998 3T2001 1T2004 3T2006 0 WMB 3T1997 2T2002 4T2004 2T2007 0

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): Quebra na Constante (Break in Constant)

Pontos de Quebra Estimados

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 56,497 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas S&P100: T = 71 e k = 4.
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Tabela 80 – Quebra na constante e tendência Westerlund (2006): ln S&P100 

 

 

 Na Tabela 80, adotando-se o modelo com quebra na constante e tendência no 

procedimento de Westerlund (2006), como a estatística LM é maior do que o respectivo valor 

crítico, rejeita-se a hipótese de cointegração. As quebras mais frequentes são identificadas em: 

1996T2 (5 quebras); 1997T4 (5 quebras); 2004T1 (5 quebras); 2004T2 (5 quebras); 2004T3 

(5 quebras); 2004T4 (5 quebras); 2005T1 (5 quebras); 2008T4 (8 quebras); 2009T1 (21 

quebras).  

Recentemente, tem-se observado uma maior disponibilidade de técnicas para dados 

em painel e, particularmente, em relação à análise de variáveis potencialmente não 

MMM 4T1996 2T2002 4T2004 2T2007 0 HON 0 0 0 0 0

ABT 1T2001 1T2007 0 0 0 INTC 2T2002 4T2004 1T2009 0 0

ALL 4T1997 4T2003 4T2008 0 0 IBM 1T2006 0 0 0 0

MO 2T1997 2T2005 1T2008 0 0 JNJ 1T2000 1T2004 0 0 0

AEP 1T2003 3T2005 1T2009 0 0 JPM 1T2000 1T2009 0 0 0

AXP 0 0 0 0 0 LLY 4T1998 4T2001 4T2007 0 0

APC 1T1998 3T2001 4T2004 0 0 LMT 4T1999 3T2003 3T2008 0 0

APA 3T2001 1T2004 1T2008 0 0 LOW 3T2004 3T2008 0 0 0

AAPL 2T1996 0 0 0 0 MCD 3T2007 0 0 0 0

T 1T1997 3T1999 0 0 0 MRK 2T1996 2T2000 2T2004 0 0

BAC 2T2003 2T2006 4T2008 0 0 MSFT 1T2005 3T2007 0 0 0

BK 3T2000 1T2009 0 0 0 MS 2T1997 4T1999 4T2004 1T2009 0

BAX 0 0 0 0 0 NWSA 0 0 0 0 0

BA 4T2000 1T2004 4T2007 0 0 NSC 4T1996 4T2000 4T2004 1T2009 0

BMY 0 0 0 0 0 OXY 3T2004 1T2009 0 0 0

CAT 2T1996 2T1999 4T2002 2T2005 2T2008 PEP 1T1997 1T2004 1T2007 0 0

CVX 1T1997 2T2004 4T2008 0 0 PFE 3T1998 4T2005 1T2009 0 0

C 2T2003 2T2006 4T2008 0 0 PG 4T1997 3T2003 3T2008 0 0

KO 4T2002 0 0 0 0 QCOM 1T2003 2T2006 0 0 0

CL 1T2003 1T2009 0 0 0 RTN 0 0 0 0 0

COP 3T2002 1T2005 1T2009 0 0 SLB 2T1996 2T2004 4T2006 0 0

COST 2T2004 1T2009 0 0 0 SPG 3T1998 1T2009 0 0 0

CVS 2T1996 4T2006 0 0 0 SO 4T1997 2T2002 1T2005 0 0

DVN 4T2003 4T2007 0 0 0 SBUX 1T2009 0 0 0 0

DOW 1T1997 1T2001 4T2005 4T2008 0 TGT 4T2003 1T2009 0 0 0

DD 1T1998 1T2005 3T2007 0 0 TXN 1T2007 0 0 0 0

EMR 4T2000 3T2005 4T2008 0 0 TWX 2T2005 4T2008 0 0 0

EXC 4T1997 4T2000 3T2004 4T2007 0 USB 3T1999 3T2004 4T2008 0 0

XOM 3T2002 1T2008 0 0 0 UNP 4T1997 3T2003 3T2006 1T2009 0

F 3T1996 3T2001 3T2006 0 0 UNH 1T2009 0 0 0 0

FCX 2T2003 4T2006 0 0 0 UTX 3T2003 3T2008 0 0 0

GD 0 0 0 0 0 VZ 3T1997 1T2005 3T2007 0 0

GE 1T2009 0 0 0 0 WMT 4T2003 4T2006 0 0 0

GM 4T1996 4T2005 2T2008 0 0 WAG 2T2004 1T2009 0 0 0

HAL 3T2004 1T2007 0 0 0 DIS 0 0 0 0 0

HPQ 2T1998 1T2009 0 0 0 WFC 2T2003 1T2009 0 0 0

HD 3T1999 1T2004 3T2006 0 0 WMB 1T1998 2T2002 2T2005 1T2009 0

Nota: (i) Número máximo de quebras permitidas: 5. (ii) Estatística LM = 21,776 e o valor crítico de 1% a partir da

distribuição bootstrap é de 2,218. (iii) Rejeita-se Ho quando LM for maior que o valor crítico. (iv) k: parâmetro

bandwidth em que k = [T(1/3)] é suficiente. Empresas S&P100: T = 71 e k = 4.

Cointegração para Painel com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund, 2006)

Ho: Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Estimador Eficiente Fully Modified OLS (FMOLS): 

Quebra na Constante e Tendência (Break in Constant and Trend)

Pontos de Quebra Estimados
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estacionárias. No entanto, procedimentos como o de Larsson et al. (2001) e Pedroni (1999, 

2004) requerem a denominada independência nas seções transversais, assim como o 

procedimento de Westerlund (2006) que admite quebras no componente determinístico.  O 

pressuposto de independência originalmente estabelecido relaciona-se com a facilidade da 

aplicação da teoria do limite central, mesmo reconhecendo-se que a hipótese de 

independência entre os membros de um painel seja restritiva na análise de dados financeiros 

como preços e dividendos de empresas que pertencem ao mesmo mercado de capitais.  

 Prosseguindo-se com a metodologia proposta por Westerlund e Edgerton (2008) quem 

por sua vez, admite dependência nas seções transversais, não se rejeita a hipótese de ausência 

de cointegração. A sensibilidade dos resultados é verificada em relação aos diferentes fatores 

comuns. No entanto, os resultados em relação às estatísticas e aos momentos de quebras não 

se alteram. No modelo com quebra no intercepto, as quebras mais frequentes são: 2004T4 (3 

quebras); 2005T2 (3 quebras); 2006T1 (3 quebras); 2006T4 (4 quebras); 2008T1 (5 quebras); 

2008T3 (3 quebras); 2008T4 (7 quebras); 2009T1 (7 quebras). No modelo com quebra no 

regime, as quebras frequentes são: 1999T3 (3 quebras); 2004T4 (5 quebras); 2006T4 (4 

quebras); 2008T1 (5 quebras); 2008T3 (3 quebras); 2008T4 (7 quebras); 2009T1 (6 quebras); 

2009T4 (3 quebras). 

 Analisando-se os períodos de quebras, o período de 1995-1996 comporta o 

fechamento do governo americano; o período de 1997-1998 compreende a crise asiática; e o 

período de 1999, a crise da Rússia. No entanto, esses períodos foram de crescimento acima de 

5% ao ano nos Estados Unidos, a partir de níveis elevados de utilização de recursos e baixo 

nível de inflação e desemprego. Ao longo de 1999-2001, observou-se o término da bolha dos 

preços das ações das empresas de tecnologia. O ano de 2003, particularmente no terceiro e 

quarto trimestres, caracterizou-se por um crescimento econômico acentuado com aumento dos 

gastos dos consumidores a partir de incentivos fiscais. No período de 2004-2006, a economia 

americana cresceu, mas de forma gradual, na medida em que estoques reduziram, 

consumidores diminuíram seus respectivos níveis de gastos e os lucros das empresas não 

foram robustos como expectativas. Em 2006, os preços do setor imobiliário atingiram o auge, 

iniciando-se a queda no ano posterior. Em 2007-2009, observa-se o estouro da bolha 

imobiliária, com crise financeira e recessão a partir de 2008, período no qual ocorrem as 

quebras mais frequentes nos diferentes procedimentos de cointegração na presença de quebras 

estruturais analisados. 
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Tabela 81 – Painéis dependentes Westerlund e Edgerton (2008): ln S&P100 

 

 

 

 

 

 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

tau_n 8.462 8.723 9.151 10.578 9.562 10.978 10.497 11.959 10.713 12.255 11.322 12.541

p-value 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

MMM 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004

ABT 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

ALL 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

MO 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

AEP 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003

AXP 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009

APC 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004 3T2003 4T2004

APA 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001

AAPL 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996 1T1996

T 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999 3T1999

BAC 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

BK 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

BAX 4T2001 4T2004 4T2001 4T2004 4T2001 4T2004 4T2001 4T2004 4T2001 4T2004 4T2001 4T2004

BA 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004

BMY 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

CAT 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007 2T2007

CVX 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006

C 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

KO 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007

CL 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003 1T2003

COP 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005 1T2005

COST 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004 2T2004

CVS 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995

DVN 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005 4T2005

DOW 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

DD 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007

EMR 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

EXC 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000

XOM 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

F 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001 3T2001

FCX 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

GD 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009 2T2009

GE 2T2001 2T2000 2T2001 2T2000 2T2001 2T2000 2T2001 2T2000 2T2001 2T2000 2T2001 2T2000

GM 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008 2T2008

HAL 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007

HPQ 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009 2T1997 4T2009

HD 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006 3T2006

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1 Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).
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Tabela 81 [cont.] - Painéis dependentes Wersterlund e Edgerton (2008): ln S&P100 

 

 

 

 

 

Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime Level Regime

Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift Break Shift

8.462 8.723 9.151 10.578 9.562 10.978 10.497 11.959 10.713 12.255 11.322 12.541

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

HON 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001 2T2001

INTC 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004 4T2004

IBM 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006 1T2006

JNJ 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004

JPM 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

LLY 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007 4T2007

LMT 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999 4T1999

LOW 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007 1T2007

MCD 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007 3T2007

MRK 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000 2T2000

MSFT 2T2005 1T2005 2T2005 1T2005 2T2005 1T2005 2T2005 1T2005 2T2005 1T2005 2T2005 1T2005

MS 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

NWSA 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009 1T2006 3T2009

NSC 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000 4T2000

OXY 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

PEP 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004 1T2004

PFE 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

PG 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

QCOM 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006 2T2006

RTN 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009 4T2009

SLB 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

SPG 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998 3T1998

SO 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

SBUX 4T2008 3T1998 4T2008 3T1998 4T2008 3T1998 4T2008 3T1998 4T2008 3T1998 4T2008 3T1998

TGT 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005

TXN 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995 4T1995

TWX 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005 2T2005

USB 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008 4T2008

UNP 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997 4T1997

UNH 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008 1T2008

UTX 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

VZ 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008 3T2008

WMT 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006 4T2006

WAG 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009 3T2009

DIS 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008 1T2009 4T2008

WFC 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009 1T2009

WMB 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002 2T2002

Fatores: 0

Pontos de Quebra Estimados

Nota: Estatística tau_n robusta contra diferentes formas de correlação serial, com propriedades adequadas de tamanho e

poder, conforme Westerlund e Edgerton (2008).

Cointegração em Painéis Dependentes com Múltiplas Quebras Estruturais (Westerlund e Edgerton, 2008)

Ho: Ausência de Cointegração (dividendos e preços: empresas S&P100)

Nº máximo 

fatores 

comuns não 

observados

Fatores: 5 Fatores: 4 Fatores: 3 Fatores: 2 Fatores: 1
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Tabela 82 – Quebras estruturais em painel Gutierrez: S&P100 

 

 

Baseado na metodologia de Gregory e Hansen (1996a, 1996b), Gutierrez (2010) 

desenvolve avaliações de cointegração em painel, baseando-se na premissa de que 

procedimentos que não levam em consideração quebras estruturais incorrem em baixo poder 

quando o painel possui um número relativamente pequeno ou elevado de componentes em 

relação à dimensão de série temporal. No entanto, o procedimento original de painel 

pressupõe independência nas seções transversais, baseando-se em uma distribuição normal 

padrão. A partir da Tabela 82, verifica-se a rejeição da hipótese nula de ausência de 

cointegração entre log de preços e log de dividendos, cujos períodos de quebra se assemelham 

com aqueles obtidos a partir de outros procedimentos aplicados, não sendo possível, 

entretanto, visualizar quebras estruturais para as empresas do S&P100 individualmente. 

Modifica-se então a rotina computacional de Gutierrez (2010) para incorporar a 

recomendação da inclusão de procedimentos bootstrap como forma de incorporar 

adequadamente a propriedade de dependência entre as seções transversais comumente 

verificada em dados financeiros. Existem duas vantagens nesse procedimento: i) incorporação 

de valores críticos que variam de acordo com a amostra analisada, que são obtidos a partir de 

reamostragens; ii) identificação das quebras das empresas individuais, ao invés dos resultados 

somente para o painel como um todo. A característica de procedimentos prévios como 

Westerlund (2006, p.102) e Westerlund e Edgerton (2008, p. 667) é a obtenção de um único 

conjunto de valores críticos. Entretanto, argumenta-se que o procedimento de reamostragem 

estende-se às especificidades do conjunto de dados, mantendo-se poder estatístico 

Z_a Z_t R_ADF Estatística

P_c ADF 4T2005 4T2005 4T2006 9.748

Z_c ADF 2T2002 2T2002 4T2006 -0.951

L_c ADF 3T2001 3T2001 3T1999 -2.822

P_c Zt 4T1999 3T1999 2T1999 20.654

Z_c Zt 4T2003 4T2003 3T2002 -9.353

L_c Zt 4T1997 2T2006 2T2006 -12.689

P_c Za 2T2003 2T2003 2T2003 26.415

Z_c Za 1T2002 4T2006 1T2006 -12.957

L_c Za 4T1998 4T1998 3T1997 -17.069

Nota: (i) Estatísticas seguem distribuição normal padrão. (ii) Testes baseados em Maddala e Wu

(1999), combinando-se p-valores individuais. (iii) Termos do processo de erro sem correlação entre

empresas do painel. (iv) Método de defasagem: Ng e Perron (2001).

Testes para Paineis com Quebras Estruturais de Gutierrez (2010)

Ho: Ausência de cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas

Pontos de Quebra Estimados e Estatísticas para o Painel
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independente da dimensão N e T do painel. Gutierrez (2010) recomenda o cálculo da 

distribuição bootstrap das estatísticas de teste com base em 5000 reamostragens. Deste modo, 

estende-se a programação original para a detecção de quebras individuais e dependência nas 

seções transversais nos dados das empresas do S&P100. 

A partir da Tabela 83, os valores críticos bootstrap rejeitam a hipótese nula de 

ausência de cointegração ao nível de 1% em todas as estatísticas propostas. Adotando-se o 

procedimento de Gutierrez (2010) com os valores críticos por reamostragem, considerando-se 

a estatística   , as quebras mais frequentes ocorrem em: 1997T1 (3 quebras); 2001T3 (3 

quebras); 2003T3 (3 quebras);  2005T2 (6 quebras); 2006T2 (6 quebras); 2006T3 (3 quebras); 

2007T2 (3 quebras); 2009T1 (6 quebras); 2009T2 (3 quebras). A partir da estatística   , os 

períodos de quebras mais frequentes são: 2001T3 (3 quebras); 2005T2 (4 quebras); 2006T1 (3 

quebras); 2006T3 (3 quebras); 2007T2 (3 quebras); 2008T3 (3 quebras); 2008T4 (5 quebras); 

2009T1 (7 quebras); 2009T2 (3 quebras). Analisando-se o modelo ADF, as quebras mais 

frequentes são identificadas em: 2002T4 (3 quebras); 2005T3 (4 quebras); 2006T1 (7 

quebras); 2006T4 (6 quebras); 2007T2 (4 quebras); 2007T4 (4 quebras); 2008T1 (3 quebras); 

2008T2 (3 quebras); 2008T4 (5 quebras); 2009T1 (3 quebras). 

 Analisam-se as circunstâncias das quebras estruturais especificamente na extensão 

computacional de Gutierrez (2010) com procedimento bootstrap e quebras heterogêneas. 

Considerando-se o primeiro trimestre de 1997, a economia incorreu em incremento do 

produto interno bruto, assim como no restante do ano, apesar da crise asiática; no período de 

1999-2001, a economia americana observou o estouro da bolha das empresas de tecnologia e, 

em 2001, a economia incorria em desaceleração. Entretanto, o contexto econômico adquiriu 

um caráter recessivo com os eventos de 11 de setembro e escândalos corporativos em outubro. 

No terceiro trimestre de 2003, a economia americana observou um crescimento no produto 

interno bruto com cortes tributários, puxado pelo consumo das famílias de bens duráveis, 

assim como pela confiança das empresas, cujos lucros assumiram a maior taxa de crescimento 

desde o início da respectiva década. Em 2005, por outro lado, houve desaceleração do 

crescimento em relação ao ano anterior, mas o desemprenho positivo de crescimento se 

manteve. No período de 2006, o contexto era de efeitos remanescentes de desastres naturais 

do ano anterior, elevação dos preços dos combustíveis, assim como diminuição dos preços e 

vendas no setor imobiliário, com crescente inadimplência nas hipotecas, repercutindo sobre o 

sistema financeiro nacional e internacional nos trimestres posteriores. 

 

 



187 
 

Tabela 83 – Procedimentos bootstrap para quebras e dependência: ln S&P100 

 

 

O resumo dos resultados obtidos para log de preços e log de dividendos para as 

empresas do S&P100 encontram-se na Tabela 84. As análises indicam que, ao se considerar 

métodos que levem em conta estruturas de erro multifatorial, assim como procedimentos de 

cointegração que comportem ambas as quebras estruturais e dependência nas seções 

transversais, juntamente com valores críticos que sejam adequados aos dados analisados, 

falha-se em rejeitar a hipótese nula de que log de preços e log de dividendos possuam uma 

relação de longo prazo. A respectiva análise se caracteriza em um avanço dos conceitos de 

2T2004 1T2005 3T2005

id Z_a Z_t R_ADF id Z_a Z_t R_ADF id Z_a Z_t R_ADF

MMM 4T2005 4T2005 4T2006 DD 4T2000 4T2000 3T2001 NSC 1T2001 1T2001 3T2008

ABT 2T2002 2T2002 4T2006 EMR 1T2009 1T2009 4T1999 OXY 4T2008 4T2008 2T2008

ALL 3T2001 3T2001 3T1999 EXC 2T2005 2T2005 3T2005 PEP 2T2007 2T2007 4T2006

MO 4T1999 3T1999 2T1999 XOM 2T2007 2T2007 4T2006 PFE 1T2005 1T2005 3T2005

AEP 4T2003 4T2003 3T2002 F 2T2009 2T2009 2T2007 PG 2T2009 2T2009 1T2007

AXP 4T1997 2T2006 2T2006 FCX 3T2007 3T2007 4T2007 QCOM 2T2005 2T2005 1T2006

APC 2T2003 2T2003 2T2003 GD 2T2005 4T2007 4T2007 RTN 4T1997 2T2009 4T2006

APA 1T2002 4T2006 1T2006 GE 1T2002 1T2002 4T2002 SLB 3T2007 3T2007 3T2007

AAPL 4T1998 4T1998 3T1997 GM 2T1999 3T2008 1T2008 SPG 3T1999 3T1999 2T2009

T 3T2003 2T2003 4T2002 HAL 2T2007 2T2007 2T2007 SO 4T2008 4T2008 4T2008

BAC 3T2005 3T2005 3T2007 HPQ 1T1999 1T1999 3T1998 SBUX 1T2008 1T2009 4T2008

BK 3T2003 2T2002 2T2002 HD 3T2006 3T2006 3T2005 TGT 2T2008 2T2008 1T2008

BAX 1T1997 1T2007 2T2007 HON 3T2001 3T2001 1T2001 TXN 4T2007 4T2007 2T2008

BA 1T2006 1T2006 1T2006 INTC 3T2006 3T2006 3T2006 TWX 1T2006 1T2006 1T2006

BMY 2T2009 1T2001 3T2000 IBM 2T2005 2T2005 3T2005 USB 4T1999 4T1999 3T1999

CAT 1T2009 1T2009 4T2008 JNJ 2T1999 2T1999 4T2007 UNP 3T1998 3T1998 4T2001

CVX 1T2009 1T2009 2T2009 JPM 1T2009 1T2009 4T2006 UNH 2T2008 3T2008 3T2008

C 3T2003 3T2003 2T2003 LLY 2T2000 2T2000 1T2003 UTX 1T2008 4T2008 1T2008

KO 3T2004 3T2004 1T2004 LMT 4T2006 4T2006 1T2007 VZ 3T2008 3T2008 3T2006

CL 4T2003 4T2003 1T2004 LOW 2T2005 2T2005 1T2006 WMT 1T2005 1T2005 1T2005

COP 1T2009 1T2009 2T2009 MCD 2T1998 4T2004 4T2007 WAG 4T2008 4T2008 2T2008

COST 3T2004 3T2004 4T2002 MRK 3T2000 3T2000 2T2000 DIS 1T1997 1T2002 1T2006

CVS 1T2007 4T2008 4T2008 MSFT 2T2005 2T2004 1T2005 WFC 1T1998 1T1998 2T2004

DVN 3T2006 3T2006 2T2007 MS 3T2001 3T2001 3T2001 WMB 1T2003 1T2003 3T2003

DOW 1T2009 1T2009 4T2008 NWSA 1T1997 1T2006 1T2006

0.01 0.025 0.05 0.10

P_c ADF 9.748 -4.559 -4.942 -5.255 -5.562

Z_c ADF -0.951 11.566 12.103 12.455 12.91

L_c ADF -2.822 13.017 13.611 14.069 14.71

P_c Zt 20.654 12.54 12.011 11.44 10.832

 Z_c Zt -9.353 -2.338 -1.816 -1.401 -0.941

L_c Zt -12.689 -3.986 -3.39 -2.891 -2.344

P_c Zt 26.415 14.298 13.665 13.112 12.435

Z_c Zt -12.957 -3.542 -2.965 -2.54 -2.049

L_c Zt -17.069 -5.296 -4.683 -4.181 -3.537

Defasagem: Ng e Perron (2001)

Nota: (i) Procedimento bootstrap estendido pelo autor para as empresas do S&P100, com 5000 reamostragens, a

partir do procedimento proposto por Gutierrez (2010). 

Método Bootstrap: Detecção de Quebras sob Dependência nas Seções Transversais

Ho: Ausência de cointegração (LN dividendos e LN preços: empresas S&P100)

Ha: Vetor de cointegração variante no tempo para ao menos algumas empresas

Quebras Estruturais Médias Detectadas no Painel

Estatísticas para o Painel Valores Críticos Bootstrap
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vetores autorregressivos propostos por Campbell e Shiller (1988a, 1988b) na avaliação do 

Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon (MDCG), a partir do exame de dados ao nível 

da empresa por meio de procedimentos econométricos de painéis potencialmente não 

estacionários na presença de quebras estruturais e dependência nas seções transversais. 

 

Tabela 84 – Resumo dos resultados para as empresas do S&P (MDCG) 

 

 

 

 

 

1. Avaliação CD de Pesaran (2004) [Ho: Independência]

2. Procedimentos de raiz unitária [Ho: raiz unitária] preços dividendos

2.1 Hipótese de um único fator comum: CIPS de Pesaran (2007)

2.1.1 Sem intercepto REHo REHo

2.1.2 Intercepto REHo REHo

2.1.3 Intercepto e tendência REHo REHo

2.2. Hipótese multifatorial: 

2.2.1  CIPS-M de Pesaran et al. (2013)

2.2.1.1 Intercepto FRHo FRHo

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo FRHo

2.2.2 CSB de Pesaran et al. (2013)

2.2.2.1 Intercepto REHo FRHo

2.2.2.2 Intercepto e tendência FRHo FRHo

3. Procedimentos de cointegração

3.1 Independência nas seções transversais (sem quebras estruturais)

3.1.1. Baseados nos resíduos de Pedroni (1999, 2004)

3.1.2. Baseados em modelos VAR de Larsson et al. (2001)

3.2 Independência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.2.1 Módulo Perez Perez (2013) a partir de Gregory-Hansen

3.2.1.1 Quebra no regime

3.2.1.2 Quebra no regime e tendência

3.2.2  Procedimentos com múltiplas quebras de Westerlund (2006)

3.2.2.1 Quebra na constante

3.2.2.1 Quebra na constante e tendência

3.3 Dependência nas seções transversais (com quebras estruturais)

3.3.1 Procedimento de Westerlund e Edgerton (2008)

3.3.1.1 Quebra no intercepto 

3.3.1.2 Quebra no regime 

3.3.2 Procedimento de Gutierrez (2010)

3.3.2.1 Valores críticos normal padrão
3.3.2.2 Valores críticos bootstrap (estendido pelo autor) REHo [cointegração]

Nota: REHo: rejeição de Ho; FRHo: falha na rejeição de Ho.

REHo [cointegração]

REHo

REHo

FRHo

FRHo

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]

Modelo Dinâmico de Crescimento de Gordon (MDCG): Empresas S&P100

REHo

REHo [cointegração]

REHo [cointegração]
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5. ASPECTOS CONCLUSIVOS 

 

Este estudo introduz uma nova abordagem na análise do modelo de expectativas 

racionais ao nível da empresa admitindo-se possíveis quebras estruturais na relação entre 

preços e dividendos, assim como dependências entre os termos de erro das empresas, o que 

fornece a ideia de que movimentos comuns e idiossincráticos das ações devem ser analisados 

de forma distinta na investigação de raiz unitária e cointegração. Os dados compreendem 

informações trimestrais sobre as empresas da Bovespa e S&P100 no período de 1994 a 2012, 

assim como séries macroeconômicas que permitem uma estrutura de erro multifatorial na 

avaliação de raiz unitária. Deste modo, aplicam-se não somente procedimentos 

computacionais de cointegração que admitem quebras estrutrurais e dependências 

multifatoriais, mas também se estende a programação computacional do recente procedimento 

de cointegração em painel de Gutierrez (2010). O objetivo da extensão é o desenvolvimento 

de uma ferramenta mais flexível e efetiva para a avaliação do modelo de expectativas 

racionais ao nível da empresa, admitindo-se quebras desconhecidas heterogêneas e formas 

gerais de dependências por meio de técnicas de reamonstragem. 

Em relação aos resultados, a análise unifatorial de raiz unitária tende à rejeição da 

respectiva hipótese nula. Por outro lado, na inclusão de regressores adicionais que tendem a 

partilhar fatores comuns não observados, a análise multifatorial inclina-se para a falha da 

rejeição de raiz unitária para as séries de preços e dividendos ao nível da empresa como 

esperado. Em processos estocásticos não estacionários, a presença de raiz unitária favorece a 

hipótese de aleatoriedade nos preços e a impossibilidade de desenvolver negociações 

consistentemente lucrativas no mercado acionário. Como os resultados são obtidos a partir de 

diferentes combinações de regressores adicionais (i.e. séries macroeconômicas que 

potencialmente partilham fatores comuns não observados) e ordens de defasagem, 

possivelmente a adoção do critério de informação aplicado na análise unifatorial de raiz 

unitária CIPS de Pesaran (2007) possa ser mantido para os novos procedimentos de raiz 

unitária multifatoriais como CIPS-M e CSB de Pesaran et al. (2013) com o objetivo de 

controlar a sensibilidade dos resultados em relação a diferentes ordens de defasagem.  

Na análise de cointegração em painel que comportam quebras estruturais, o 

procedimento de Westerlund (2006) não comporta dependência nas seções transversais, mas 

tem o potencial de detecção de múltiplas quebras estruturais. No entanto, o procedimento 

pode falhar na detecção de quebras, possivelmente quando há maior ocorrência de zeros nas 

séries, como no caso específico de empresas da Bovespa, uma vez que estas são obtidas 
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endogenamente pela minimização da soma dos resíduos ao quadrado de diferentes trechos 

amostrais, tornando quebras menores difíceis de serem detectadas. Por outro lado, os 

procedimentos de Westerlund e Edgerton (2008), que admitem uma quebra estrutural e 

dependência nas seções transversais, contêm propriedades de tamanho e poder que podem não 

ser adequadas para as amostras com diferentes combinações de N e T. Entretanto, a 

programação estendida de Gutierrez (2010) fornecem resultados mais consistentes com as 

análises univariadas de cointegração com quebras recentemente viabilizadas por Perez Perez 

(2013), tanto em significância estatística quanto em relação às datas das quebras.  

 Os resultados indicam falha na rejeição de que (log de) preços e (log de) dividendos 

seguem um processo de cointegração, o que favorece o modelo de expectativas racionais, 

admitindo-se as hipóteses de retornos esperados constantes ou variáveis no tempo. As quebras 

estruturais são detectadas em períodos importantes nos mercados analisados. No contexto da 

Bovespa, observam-se o impacto de eventos como as crises da Ásia, Rússia e a substituição 

do regime de câmbio fixo para o flutuante na relação entre preços e dividendos. 

Adicionalmente, detectam-se eventos mais recentes como a crise do subprime e a respectiva 

recuperação econômica a partir de 2010. No contexto do S&P100, observam-se quebras que 

remetem a diferentes eventos políticos e econômicos, como o estouro da bolha de tecnologia e 

episódios corporativos de 1999-2001, assim como implicações do mercado imobiliário de 

2007-2009 e crise financeira e recessão a partir de 2008. Mesmo com quebras estruturais que 

fazem com que a relação entre preços e dividendos não seja estável no tempo, não se pode 

rejeitar a relação de longo prazo entre preços e seus fundamentos como esperado. 

 A avaliação do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa é compatível 

com as recompras, que afetam o padrão temporal dos dividendos futuros esperados, mas não a 

validade do modelo, como evidenciado em Campbell et al. (1997, p. 256) e McMillan (2010b, 

p. 670), além de não requerer a estimativa do parâmetro de cointegração ou deflação de 

valores nominais por meio de índices de preços, conforme Goddard et al. (2008, p. 198). No 

entanto, para estudos futuros, as limitações analíticas direcionam-se ao desenvolvimento de 

procedimentos em painel que comportem a denominada integração e cointegração fracional 

da literatura de séries temporais. Por enquanto, em análises de séries financeiras, as opções 

discretas de raiz unitária I(1) e estacionariedade I(0) é um potencial gerador de resultados 

mistos. Como Caporale e Gil-Alana (2004, 2011) analisam, preços e dividendos possuem uma 

relação em que os erros de equilíbrio seguem uma lenta reversão à média.  

 Outro ponto a ser avançado para a avaliação do modelo de expectativas racionais são 

as propriedades assintóticas das estatísticas de cointegração em painel que objetivam ter 
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apenas um conjunto de valores críticos, cujas propriedades de tamanho e poder ainda oscilam 

nas diferentes dimensões N e T no painel. Este estudo demonstra que procedimentos com 

quebras desconhecidas em séries temporais individuais do tipo Gregory-Hansen fornecem 

resultados consistentes com a extensão computacional introduzida a partir de Gutierrez 

(2010), cujas vantagens compreendem a obtenção de valores críticos apropriados para 

informações sobre preços e dividendos para painéis com diferentes dimensões e o não 

requerimento do pressuposto de um determinado número de fatores comuns não observados. 

Neste sentido, a extensão computacional proposta demonstra ser um dos novos procedimentos 

apropriados na análise do modelo de expectativas racionais ao nível da empresa na presença 

de quebras estruturais desconhecias e dependência nas seções transversais.  

Os resultados fornecem evidências teoricamente mais precisas e estatisticamente 

robustas sobre a racionalidade dos agentes e imprevisibilidade de retornos ao nível da 

empresa, o que favorece a hipótese de eficiência de mercado na qual investidores não 

poderiam obter lucros consistentes por meio da especulação e gerenciamento ativo de 

carteiras. 
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APÊNDICE A - Rotina computacional para avaliação do modelo de expectativas 

racionais com quebras estruturais ao nível da empresa e dependência nas seções 

transversais 

 

/* Edward Rivera Rivera, 2014 
 
Este programa em GAUSS é direcionado à avaliação do Modelo de Expectativas Racionais ao nível 
da empresa a partir de técnicas de painéis não estacionários, se permitindo quebras 
estruturais heterogêneas ao nível da empresa e distribuição bootstrap da estatística de teste, 
o que permite a admissão de formas gerais de dependência nas seções transversais. 
 
Este procedimento também é considerado uma forma de avaliar a hipótese de bolhas racionais sem 
o efeito de distúrbios de fatores comuns não observados, em que somente erros idiossincráticos 
são considerados, assim como a hipótese de imprevisibilidade de retornos, em que preços 
caracterizam-se teoricamente como a soma dos dividendos futuros descontados.  
 
A rotina do Modelo de Expectativas Racionais é uma extensão dos avanços econométricos 
propostos em Gutierrez (2010), "SIMPLE TESTS FOR COINTEGRATION IN PANELS WITH STRUCTURAL 
BREAKS", Applied Economics Letters.  
 
Nesta rotina, as quebras são detectadas individualmente, e não somente para o painel como um 
todo como na programação original. Adicionalmente, calcula-se a distribuição bootstrap das 
estatísticas de teste, o que torna o procedimento aplicável à presença de dependência nas 
seções transversais, conforme recomendações de Gutierrez (2010).  
 
A especificação do modelo baseia-se na regressão de dividendos nos preços, como justificado 
teoricamente nos seguintes trabalhos seminais que investigam o Modelo de Expectativas 
Racionais ao nível da empresa:  
 
Nasseh e Strauss (2004), Goddard, McMillan e Wilson (2008) e Rivera Rivera, Martin, Marçal e 
Basso (2012). */ 
 
/*************************************************************************************/ 
 
/* Edward Rivera Rivera, 2014 
 
This GAUSS program has been tailored to assess the Rational Expectations Model at the 
enterprise level from nonstationary panels techniques, allowing for heterogeneous enterprise-
level structural breaks and bootstrap distribution of test statistics which enables the 
procedure to account for general forms of cross-sectional dependence.  
 
This procedure may also be considered as a robust approach to the evaluation of the rational 
bubbles hypothesis without unobserved common factors nuisance as well as the unforecastability 
of returns as implied by prices equalling discounted expected future dividends that are also 
subject to unknown structural breaks.  
 
The Rational Expectations Model routine has been extended from the econometric advances 
proposed on Gutierrez (2010), "SIMPLE TESTS FOR COINTEGRATION IN PANELS WITH STRUCTURAL 
BREAKS", Applied Economics Letters. 
 
In this routine, structural breaks are detected for each individual firm and not solely for 
the panel as a whole as in the original program. Additionally, bootstrap distribution of the 
test statistics are calculated, aiming to turn the procedure robust under cross-sectional 
dependence, as recommended in Gutierrez (2010). 
 
The model specification is based on the regression of fundamentals on prices, as justified 
theoretically in the seminal works that investigate the Rational Expectations Model at the 
enterprise level: 
 
Nasseh and Strauss (2004), Goddard, McMillan and Wilson (2008) and Rivera Rivera, Martin, 
Marçal and Basso (2012). */ 
 
/**************************************************************************************/ 
 
/*Input Data*/ 
 
n=??; /* Fetch data from N cross-sectional companies */ 
t=??; /* Fetch data from T time series observations */ 
 
load pd[n*t,2]=c:\??;  
 
p_t=reshape(pd[.,1],n,t)'; /* Do not change*/ 
d_t=reshape(pd[.,2],n,t)'; /* Do not change*/ 
 
 
/* Companies from the Sao Paulo Stock Exchange (Bovespa) included:  
 
*  1  BRGE12 - ALFA CONSORC 
*  2  CRIV4  - ALFA FINANC 
*  3  RPAD5  - ALFA HOLDING 
*  4  BRIV4  - ALFA INVEST 
*  5  ALPA4  - ALPARGATAS 
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*  6  BAZA3  - AMAZONIA 
*  7  AMBV4  - AMBEV 
*  8  CBEE3  - AMPLA ENERG 
*  9  BDLL4  - BARDELLA 
* 10  BOBR4  - BOMBRIL 
* 11  BBDC4  - BRADESCO 
* 12  BBAS3  - BRASIL 
* 13  BRKM5  - BRASKEM 
* 14  BMTO4  - BRASMOTOR 
* 15  CLSC4  - CELESC 
* 16  CMIG4  - CEMIG 
* 17  CTNM4  - COTEMINAS 
* 18  PNVL3  - DIMED 
* 19  ELEK4  - ELEKEIROZ 
* 20  ELET6  - ELETROBRAS 
* 21  ESTR4  - ESTRELA 
* 22  ETER3  - ETERNIT 
* 23  PTPA4  - EVORA 
* 24  FESA4  - FERBASA 
* 25  FJTA4  - FORJA TAURUS 
* 26  FRAS4  - FRAS-LE 
* 27  GGBR4  - GERDAU 
* 28  GOAU4  - GERDAU MET 
* 29  CGRA4  - GRAZZIOTIN 
* 30  GUAR3  - GUARARAPES 
* 31  INEP4  - INEPAR 
* 32  ITSA4  - ITAUSA 
* 33  ITEC3  - ITAUTEC 
* 34  ITUB4  - ITAUUNIBANCO 
* 35  JBDU4  - JB DUARTE 
* 36  MLFT4  - JEREISSATI 
* 37  KLBN4  - KLABIN SA 
* 38  LIGT3  - LIGHT SA 
* 39  LAME4  - LOJAS AMERICANAS 
* 40  MGEL4  - MANGELS INDL 
* 41  POMO4  - MERCOPOLO 
* 42  BNBR4  - MERC BRASIL 
* 43  MTSA4  - METISA 
* 44  MOAR3  - MONT ARANHA 
* 45  BNBR4  - NORD BRASIL 
* 46  OIBR4  - OI 
* 47  PETR4  - PETROBRAS 
* 48  PTNT4  - PETTENATI 
* 49  PMET6  - PRO METALURG 
* 50  RAPT4  - RANDON PART 
* 51  RCSL4  - RECRUSUL 
* 52  CSNA3  - SID NACIONAL 
* 53  CRUZ3  - SOUZA CRUZ 
* 54  SULT4  - SULTEPA 
* 55  SUZB5  - SUZANO PAPEL 
* 56  TEKA4  - TEKA 
* 57  VIVT4  - TELEF BRASIL 
* 58  UNIP6  - UNIPAR 
* 59  USIM5  - USIMINAS 
* 60  VALE5  - VALE 
* 61  SGAS4  - WLM IND COM 
*/ 
/**************************************************************************************/ 
 
/* Companies from the S&P100 included:  
 
*  1  MMM   - 3M CO 
*  2  ABT   - ABBOTT LABORATORIES 
*  3  ALL   - ALLSTATE CORP 
*  4  MO    - ALTRIA GROUP INC 
*  5  AEP   - AMERICAN ELECTRIC POWER CO 
*  6  AXP   - AMERICAN EXPRESS CO 
*  7  APC   - ANADARKO PETROLEUM CORP 
*  8  APA   - APACHE CORP 
*  9  AAPL  - APPLE INC 
* 10  T     - AT&T INC 
* 11  BAC   - BANK OF AMERICA CORP 
* 12  BK    - BANK OF NEW YORK MELLON CORP 
* 13  BAX   - BAXTER INTERNATIONAL INC 
* 14  BA    - BOEING CO 
* 15  BMY   - BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 
* 16  CAT   - CATERPILLAR INC 
* 17  CVX   - CHEVRON CORP 
* 18  C     - CITIGROUP INC 
* 19  KO    - COCA-COLA CO 
* 20  CL    - COLGATE-PALMOLIVE CO 
* 21  COP   - CONOCOPHILLIPS 
* 22  COST  - COSTCO WHOLESALE CORP 
* 23  CVS   - CVS CAREMARK CORP 
* 24  DVN   - DEVON ENERGY CORP 
* 25  DOW   - DOW CHEMICAL 
* 26  DD    - DU PONT (E I) DE NEMOURS 
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* 27  EMR   - EMERSON ELECTRIC CO 
* 28  EXC   - EXELON CORP 
* 29  XOM   - EXXON MOBIL CORP 
* 30  F     - FORD MOTOR CO 
* 31  FCX   - FREEPORT-MCMORAN COP&GOLD 
* 32  GD    - GENERAL DYNAMICS CORP 
* 33  GE    - GENERAL ELECTRIC CO 
* 34  GM    - GENERAL MOTORS CO 
* 35  HAL   - HALLIBURTON CO 
* 36  HPQ   - HEWLETT-PACKARD CO 
* 37  HD    - HOME DEPOT INC 
* 38  HON   - HONEYWELL INTERNATIONAL INC 
* 39  INTC  - INTEL CORP 
* 40  IBM   - INTL BUSINESS MACHINES CORP 
* 41  JNJ   - JOHNSON & JOHNSON 
* 42  JPM   - JPMORGAN CHASE & CO 
* 43  LLY   - LILLY (ELI) & CO 
* 44  LMT   - LOCKHEED MARTIN CORP 
* 45  LOW   - LOWE'S COMPANIES INC 
* 46  MCD   - MCDONALD'S CORP 
* 47  MRK   - MERCK & CO 
* 48  MSFT  - MICROSOFT CORP 
* 49  MS    - MORGAN STANLEY 
* 50  NWSA  - NEWS CORP 
* 51  NSC   - NORFOLK SOUTHERN CORP 
* 52  OXY   - OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 
* 53  PEP   - PEPSICO INC 
* 54  PFE   - PFIZER INC 
* 55  PG    - PROCTER & GAMBLE CO 
* 56  QCOM  - QUALCOMM INC 
* 57  RTN   - RAYTHEON CO 
* 58  SBL   - SCHLUMBERGER LTD 
* 59  SPG   - SIMON PROPERTY GROUP INC 
* 60  SO    - SOUTHERN CO 
* 61  SBUX  - STARBUCKS CORP 
* 62  TGT   - TARGET CORP 
* 63  TXN   - TEXAS INSTRUMENTS INC 
* 64  TWX   - TIME WARNER INC 
* 65  USB   - U S BANCORP 
* 66  UNP   - UNION PACIFIC CORP 
* 67  UNH   - UNITEDHEALTH GROUP INC 
* 68  UTX   - UNITED TECHNOLOGIES CORP 
* 69  VZ    - VERIZON COMMUNICATIONS INC 
* 70  WMT   - WAL-MART STORES INC 
* 71  WAG   - WALGREEN CO 
* 72  DIS   - DISNEY (WALT) CO 
* 73  WFC   - WELLS FARGO & CO 
* 74  WMB   - WILLIAMS COS INC 
*/ 
 
/**************************************************************************************/ 
 
/*Rational Expectations Model Assessment: BOVESPA*/ 
 
/* Enterprise-level price series*/ 
 
p_n=p_t[.,1]~p_t[.,2]~p_t[.,3]~p_t[.,4]~p_t[.,5]~p_t[.,6]~p_t[.,7]~p_t[.,8]~p_t[.,9]~p_t[.,10]
~p_t[.,11]~p_t[.,12]~p_t[.,13]~p_t[.,14]~p_t[.,15]~p_t[.,16]~p_t[.,17]~p_t[.,18]~p_t[.,19]~p_t
[.,20]~p_t[.,21]~p_t[.,22]~p_t[.,23]~p_t[.,24]~p_t[.,25]~p_t[.,26]~p_t[.,27]~p_t[.,28]~p_t[.,2
9]~p_t[.,30]~p_t[.,31]~p_t[.,32]~p_t[.,33]~p_t[.,34]~p_t[.,35]~p_t[.,36]~p_t[.,37]~p_t[.,38]~p
_t[.,39]~p_t[.,40]~p_t[.,41]~p_t[.,42]~p_t[.,43]~p_t[.,44]~p_t[.,45]~p_t[.,46]~p_t[.,47]~p_t[.
,48]~p_t[.,49]~p_t[.,50]~p_t[.,51]~p_t[.,52]~p_t[.,53]~p_t[.,54]~p_t[.,55]~p_t[.,56]~p_t[.,57]
~p_t[.,58]~p_t[.,59]~p_t[.,60]~p_t[.,61]; 
 
/* Enterprise-level dividend series*/ 
 
d_n=d_t[.,1]~d_t[.,2]~d_t[.,3]~d_t[.,4]~d_t[.,5]~d_t[.,6]~d_t[.,7]~d_t[.,8]~d_t[.,9]~d_t[.,10]
~d_t[.,11]~d_t[.,12]~d_t[.,13]~d_t[.,14]~d_t[.,15]~d_t[.,16]~d_t[.,17]~d_t[.,18]~d_t[.,19]~d_t
[.,20]~d_t[.,21]~d_t[.,22]~d_t[.,23]~d_t[.,24]~d_t[.,25]~d_t[.,26]~d_t[.,27]~d_t[.,28]~d_t[.,2
9]~d_t[.,30]~d_t[.,31]~d_t[.,32]~d_t[.,33]~d_t[.,34]~d_t[.,35]~d_t[.,36]~d_t[.,37]~d_t[.,38]~d
_t[.,39]~d_t[.,40]~d_t[.,41]~d_t[.,42]~d_t[.,43]~d_t[.,44]~d_t[.,45]~d_t[.,46]~d_t[.,47]~d_t[.
,48]~d_t[.,49]~d_t[.,50]~d_t[.,51]~d_t[.,52]~d_t[.,53]~d_t[.,54]~d_t[.,55]~d_t[.,56]~d_t[.,57]
~d_t[.,58]~d_t[.,59]~d_t[.,60]~d_t[.,61]; 
 
p_n=p_n[1:t,.];  /* quarterly prices 1994Q1-2012Q4 */ 
d_n=d_n[1:t,.];  /* quarterly dividends 1994Q1-2012Q4 */ 
 
/**************************************************************************************/ 
/* Rational Expectations Model Assessment: S&P100*/ 
 
/* Enterprise-level price series*/ 
 
p_n=p_t[.,1]~p_t[.,2]~p_t[.,3]~p_t[.,4]~p_t[.,5]~p_t[.,6]~p_t[.,7]~p_t[.,8]~p_t[.,9]~p_t[.,10]
~p_t[.,11]~p_t[.,12]~p_t[.,13]~p_t[.,14]~p_t[.,15]~p_t[.,16]~p_t[.,17]~p_t[.,18]~p_t[.,19]~p_t
[.,20]~p_t[.,21]~p_t[.,22]~p_t[.,23]~p_t[.,24]~p_t[.,25]~p_t[.,26]~p_t[.,27]~p_t[.,28]~p_t[.,2
9]~p_t[.,30]~p_t[.,31]~p_t[.,32]~p_t[.,33]~p_t[.,34]~p_t[.,35]~p_t[.,36]~p_t[.,37]~p_t[.,38]~p
_t[.,39]~p_t[.,40]~p_t[.,41]~p_t[.,42]~p_t[.,43]~p_t[.,44]~p_t[.,45]~p_t[.,46]~p_t[.,47]~p_t[.
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,48]~p_t[.,49]~p_t[.,50]~p_t[.,51]~p_t[.,52]~p_t[.,53]~p_t[.,54]~p_t[.,55]~p_t[.,56]~p_t[.,57]
~p_t[.,58]~p_t[.,59]~p_t[.,60]~p_t[.,61]~p_t[.,62]~p_t[.,63]~p_t[.,64]~p_t[.,65]~p_t[.,66]~p_t
[.,67]~p_t[.,68]~p_t[.,69]~p_t[.,70]~p_t[.,71]~p_t[.,72]~p_t[.,73]~p_t[.,74]; 
 
/* Enterprise-level dividend series*/ 
 
d_n=d_t[.,1]~d_t[.,2]~d_t[.,3]~d_t[.,4]~d_t[.,5]~d_t[.,6]~d_t[.,7]~d_t[.,8]~d_t[.,9]~d_t[.,10]
~d_t[.,11]~d_t[.,12]~d_t[.,13]~d_t[.,14]~d_t[.,15]~d_t[.,16]~d_t[.,17]~d_t[.,18]~d_t[.,19]~d_t
[.,20]~d_t[.,21]~d_t[.,22]~d_t[.,23]~d_t[.,24]~d_t[.,25]~d_t[.,26]~d_t[.,27]~d_t[.,28]~d_t[.,2
9]~d_t[.,30]~d_t[.,31]~d_t[.,32]~d_t[.,33]~d_t[.,34]~d_t[.,35]~d_t[.,36]~d_t[.,37]~d_t[.,38]~d
_t[.,39]~d_t[.,40]~d_t[.,41]~d_t[.,42]~d_t[.,43]~d_t[.,44]~d_t[.,45]~d_t[.,46]~d_t[.,47]~d_t[.
,48]~d_t[.,49]~d_t[.,50]~d_t[.,51]~d_t[.,52]~d_t[.,53]~d_t[.,54]~d_t[.,55]~d_t[.,56]~d_t[.,57]
~d_t[.,58]~d_t[.,59]~d_t[.,60]~d_t[.,61]~d_t[.,62]~d_t[.,63]~d_t[.,64]~d_t[.,65]~d_t[.,66]~d_t
[.,67]~d_t[.,68]~d_t[.,69]~d_t[.,70]~d_t[.,71]~d_t[.,72]~d_t[.,73]~d_t[.,74]; 
 
p_n=p_n[1:t,.];  /* quarterly prices 1994Q1-2011Q3 */ 
d_n=d_n[1:t,.];  /* quarterly dividends 1994Q1-2011Q3 */ 
 
/**************************************************************************************/ 
 
/***** Set variable *****************************************/ 
_ker_fun=&parzen;                /* kernel window           */                     
T=rows(p_n);                     /* n. obs                  */ 
N=cols(p_n);                     /* n. units                */ 
s_est=round(T.*0.15);            /* trim value              */ 
nlag=trunc(T^(1/2));             /* kernel window           */ 
lag_meth=1;                      /* Hall 0, Ng and Perron 1 */   
Tround=5000;                     /* bootstrapping rounds    */ 
/************************************************************/ 
 
/* Estimating regression */ 
 
Z_a=zeros(T-(2*s_est)+1,N); 
Z_t=zeros(T-(2*s_est)+1,N); 
R_ADF=zeros(T-(2*s_est)+1,N); 
 
/* Check for regime shift */ 
i=1; 
j=s_est; 
do while i le N; 
  do while j le T-s_est;  
   z=zeros(j,1); 
   o=ones(T-j,1); 
   phi= z | o; 
   dip=d_n[.,i]; 
   reg=ones(T,1)~phi~p_n[.,i]~phi.*p_n[.,i]; 
 
   /* Phillips - Ouliaris routines */ 
   /* Za and Zt test */ 
      {b,z_a1,z_t1,c_za,c_zt}=cza(dip,reg,-1,nlag); 
 
   /* ADF test */ 
      beta=dip/reg; 
      res=dip-reg*beta; 
      l_adf=lag_choice(res,-1,lag_meth); 
      {b,tstat,c_t}=cadf(dip,reg,-1,l_adf); 
       
       Z_a[j-s_est+1,i]=z_a1; 
       Z_t[j-s_est+1,i]=z_t1;        
     R_ADF[j-s_est+1,i]=tstat; 
 
  j=j+1; 
  endo; 
  j=s_est; 
  i=i+1; 
endo; 
 
m1=minc(Z_a); 
m2=minc(Z_t); 
m3=minc(R_ADF); 
 
/* Break period */ 
 
Ti_1=1+minindc(Z_a)+s_est;Ti_1a=Ti_1-1+1; 
Ti_2=1+minindc(Z_t)+s_est;Ti_2a=Ti_2-1+1; 
Ti_3=1+minindc(R_ADF)+s_est;Ti_3a=Ti_3-1+1; 
format /rd 8,0; 
print "Break periods "; 
 
print Ti_1~Ti_2~Ti_3; 
print ""; 
print "Average break  :" ; 
print meanc(Ti_1)~meanc(Ti_2)~meanc(Ti_3);wait; 
cls; 
let pval1_t={}; 
let pval2_t={}; 
let pval3_t={}; 
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i=1; 
do while i le N; 
   pval=pval_coi_str(T,m3[i],3,1); 
   pval1_t=pval1_t | pval; 
   pval=pval_coi_str(T,m2[i],3,1); 
   pval2_t=pval2_t | pval; 
   pval=pval_coi_str(T,m1[i],6,1); 
   pval3_t=pval3_t | pval; 
i=i+1;   
endo; 
 
/* Computing test statistics */ 
 
     P_c1t=  -(1/sqrt(N))*sumc(ln(pval1_t)+1); 
     Z_c1t=   (1/sqrt(N))*sumc(cdfni(pval1_t)); 
     L_c1t=   (1/sqrt((N*pi^2)/3))*sumc(ln(pval1_t./(1-pval1_t))); 
 
     P_c2t=  -(1/sqrt(N))*sumc(ln(pval2_t)+1); 
     Z_c2t=   (1/sqrt(N))*sumc(cdfni(pval2_t)); 
     L_c2t=   (1/sqrt((N*pi^2)/3))*sumc(ln(pval2_t./(1-pval2_t))); 
 
     P_c3t=  -(1/sqrt(N))*sumc(ln(pval3_t)+1); 
     Z_c3t=   (1/sqrt(N))*sumc(cdfni(pval3_t)); 
     L_c3t=   (1/sqrt((N*pi^2)/3))*sumc(ln(pval3_t./(1-pval3_t))); 
 
output file= c:\Simple_Coint\Prog\sy_l_slope_test.out reset; 
format /rd 8,3; 
print "Z test : Parzen kernel windows T^(0.5) - ADF test: Ng and Perron lag selection"; 
print""; 
print "P_c ADF  = " P_c1t; 
print "Z_c ADF  = " Z_c1t; 
print "L_c ADF  = " L_c1t; 
print""; 
print "P_c Zt   = " P_c2t; 
print "Z_c Zt   = " Z_c2t; 
print "L_c Zt   = " L_c2t; 
print""; 
print "P_c Za   = " P_c3t; 
print "Z_c Za   = " Z_c3t; 
print "L_c Za   = " L_c3t; 
output off; 
wait; 
/**************************************************************************/ 
cls; 
/* Bootstrapping section */ 
 
let P_c1={};let Z_c1={};let L_c1={}; 
let P_c2={};let Z_c2={};let L_c2={}; 
let P_c3={};let Z_c3={};let L_c3={}; 
 
rround=1; 
do while rround le Tround; 
locate 3,1; 
  format /rd 5,0;cls; 
  print " Round = " rround " Tround = " Tround;pause(1/100000); 
   
let pval1_t={}; 
let pval2_t={}; 
let pval3_t={}; 
 
i=1; 
do while i le N; 
   /* Z_a break */ 
   z_1=zeros(Ti_1a[i]-1,1); 
   o_1=ones(T-Ti_1a[i]+1,1); 
    
   /* Z_t break */ 
 
   z_2=zeros(Ti_2a[i]-1,1); 
   o_2=ones(T-Ti_2a[i]+1,1); 
    
   /* ADF break  */ 
 
   z_3=zeros(Ti_3a[i]-1,1); 
   o_3=ones(T-Ti_3a[i]+1,1); 
 
   phi_1= z_1 | o_1; 
   phi_2= z_2 | o_2; 
   phi_3= z_3 | o_3; 
    
   dip=d_n[.,i]; 
   reg_1=ones(T,1)~phi_1~p_n[.,i]~phi_1.*p_n[.,i]; 
   reg_2=ones(T,1)~phi_2~p_n[.,i]~phi_2.*p_n[.,i]; 
   reg_3=ones(T,1)~phi_3~p_n[.,i]~phi_3.*p_n[.,i]; 
   /* Phillips - Ouliaris routines */ 
   /* Computing bootstrapped residuals and regressors        */  
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      beta_1=dip/reg_1; 
      beta_2=dip/reg_2; 
      beta_3=dip/reg_3; 
      resid_1=dip-reg_1*beta_1; 
      resid_2=dip-reg_2*beta_2; 
      resid_3=dip-reg_3*beta_3; 
      {res_boot1,p_n_boot1}=sieve_boot(resid_1,p_n[.,i]); 
      {res_boot2,p_n_boot2}=sieve_boot(resid_2,p_n[.,i]); 
      {res_boot3,p_n_boot3}=sieve_boot(resid_3,p_n[.,i]); 
   /* Computing new regressors and bootstrapped dependent variable */      
      reg_boot1=ones(T,1)~phi_1~p_n_boot1~phi_1.*p_n_boot1; 
      reg_boot2=ones(T,1)~phi_2~p_n_boot2~phi_2.*p_n_boot2; 
      reg_boot3=ones(T,1)~phi_3~p_n_boot3~phi_3.*p_n_boot3; 
      dip_boot1=reg_boot1*beta_1+res_boot1; 
      dip_boot2=reg_boot2*beta_2+res_boot2; 
      dip_boot3=reg_boot3*beta_3+res_boot3; 
   /* Computing residuals differenced lag in bootstrapped ADF cointegration test */ 
      l_adf=lag_choice(res_boot3,-1,lag_meth); 
      {b,tstat3,c_t}=cadf(dip_boot3,reg_boot3,-1,l_adf); 
   /* Computing bootstrapped Phillips-Ouliaris cointegration test */ 
      {b,z_a1,z_t1,c_za,c_zt}=cza(dip_boot1,reg_boot1,-1,nlag); 
      {b,z_a2,z_t2,c_za,c_zt}=cza(dip_boot2,reg_boot2,-1,nlag); 
     
   pval1=pval_coi_str(T,tstat3,3,1); 
   pval1_t=pval1_t | pval1; 
   pval2=pval_coi_str(T,z_t2,3,1); 
   pval2_t=pval2_t | pval2; 
   pval3=pval_coi_str(T,z_a1,6,1); 
   pval3_t=pval3_t | pval3; 
  
i=i+1; 
endo; 
 
     P_c1= P_c1 | -(1/sqrt(N))*sumc(ln(pval1_t)+1); 
     Z_c1= Z_c1 | (1/sqrt(N))*sumc(cdfni(pval1_t)); 
     L_c1= L_c1 | (1/sqrt((N*pi^2)/3))*sumc(ln(pval1_t./(1-pval1_t))); 
 
     P_c2= P_c2 | -(1/sqrt(N))*sumc(ln(pval2_t)+1); 
     Z_c2= Z_c2 | (1/sqrt(N))*sumc(cdfni(pval2_t)); 
     L_c2= L_c2 | (1/sqrt((N*pi^2)/3))*sumc(ln(pval2_t./(1-pval2_t))); 
 
     P_c3= P_c3 | -(1/sqrt(N))*sumc(ln(pval3_t)+1); 
     Z_c3= Z_c3 | (1/sqrt(N))*sumc(cdfni(pval3_t)); 
     L_c3= L_c3 | (1/sqrt((N*pi^2)/3))*sumc(ln(pval3_t./(1-pval3_t))); 
 
rround=rround+1; 
endo; 
 
P_c1=sortc(P_c1,1); 
Z_c1=sortc(Z_c1,1); 
L_c1=sortc(L_c1,1); 
 
P_c2=sortc(P_c2,1); 
Z_c2=sortc(Z_c2,1); 
L_c2=sortc(L_c2,1); 
 
P_c3=sortc(P_c3,1); 
Z_c3=sortc(Z_c3,1); 
L_c3=sortc(L_c3,1); 
 
output file= c:\gauss6.0\boot\level_slope\out\sy_l_slope_boot.out reset; 
format /rd 8,3; 
print"Slope and level shift test :"; 
print"Z test : Parzen kernel windows T^(0.5) - ADF test: Ng and Perron lag selection"; 
print"Total rounds = " Tround; 
print""; 
print "Bootstrapped P_c ADF 0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
P_c1[0.99*Tround]~P_c1[0.975*Tround]~P_c1[0.95*Tround]~P_c1[0.90*Tround]; 
print "Bootstrapped Z_c ADF 0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
Z_c1[0.01*Tround]~Z_c1[0.025*Tround]~Z_c1[0.05*Tround]~Z_c1[0.10*Tround]; 
print "Bootstrapped L_c ADF 0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
L_c1[0.01*Tround]~L_c1[0.025*Tround]~L_c1[0.05*Tround]~L_c1[0.10*Tround]; 
print""; 
print "Bootstrapped P_c Zt  0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
P_c2[0.99*Tround]~P_c2[0.975*Tround]~P_c2[0.95*Tround]~P_c2[0.90*Tround]; 
print "Bootstrapped Z_c Zt  0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
Z_c2[0.01*Tround]~Z_c2[0.025*Tround]~Z_c2[0.05*Tround]~Z_c2[0.10*Tround]; 
print "Bootstrapped L_c Zt  0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
L_c2[0.01*Tround]~L_c2[0.025*Tround]~L_c2[0.05*Tround]~L_c2[0.10*Tround]; 
print""; 
print "Bootstrapped P_c Zt  0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
P_c3[0.99*Tround]~P_c3[0.975*Tround]~P_c3[0.95*Tround]~P_c3[0.90*Tround]; 
print "Bootstrapped Z_c Zt  0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
Z_c3[0.01*Tround]~Z_c3[0.025*Tround]~Z_c3[0.05*Tround]~Z_c3[0.10*Tround]; 
print "Bootstrapped L_c Zt  0.01 0.025 0.05 0.10 = " 
L_c3[0.01*Tround]~L_c3[0.025*Tround]~L_c3[0.05*Tround]~L_c3[0.10*Tround]; 
output off; 
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/* 
** sieve_boot 
** 
** Purpose: Chang, Park and Song's (2006) 
**         " Boostrapping Cointegrating Regressions "; 
** 
** Format:  {boot_res,boot_x} = sieve_boot(res,x); 
** 
** Input:      
**            res     =  (Tx1) estimated errors from first step regression 
**            x       =  (TxK) independent K variables 
** Output:  boot_res  =  (Tx1) bootstrapped independent variables 
**          boot_x    =  (TxK) bootstrapped residuals           
** 
*/ 
 
  proc(2) = sieve_boot(res,x); 
  local T,K,W,Diff_w,Ak,Am,Sc,p_lag,U,B_COE,Z,SIGMA,MAXDAT; 
  local U_star,index,Diff_ini,Diff_Wstar,W_est,i; 
   
  W=res~x; 
  T=rows(W); 
 
  /* Differencing variables to induce stationarity *******/ 
 
  Diff_W=W[2:T,.]-W[1:T-1,.]; 
   
  /* STEP 1. VAR Estimation     
                   ********/ 
  /* Defining VAR order: Bayesian estimation */ 
   {Ak,Am,p_lag}=OSLS_BOOT(Diff_W,trunc(T.^(1/2)),0); 
  /* Estimating VAR : OLS method */ 
   {U,B_COE,Z,SIGMA,K,MAXDAT}=var_est(Diff_W,p_lag,0); 
  /* STEP 2. Demean VAR residuals                 ********/ 
 
   U_star=U'; 
   U_star=U_star-meanc(U_star)'; 
 
 /* STEP 3. Bootstrapping residuals               ********/ 
    
   index=trunc(rndu(rows(U_star),1).*rows(U_star)+1); 
   U_star=U_star[index,.]; 
   U_star=zeros(p_lag,K) | U_star; 
 
 /* STEP 4. Reconstruct DW by using VAR estimates ********/ 
 
     Diff_Wstar=zeros(T-1,K); 
     Diff_Wstar[1:p_lag,.]=Diff_W[1:p_lag,.]; 
  
     i=p_lag+1; 
     do while i le T-1; 
      Diff_Wstar[i,.]=(B_COE*vec(rev(Diff_Wstar[i-p_lag:i-1,.])'))'+U_star[i,.]; 
     i=i+1; 
     endo; 
 
  /* STEP 5. Reconstructing by  integration 
             the level of errors and dependent variable(s) */ 
 
     W_est=W[1,.] | Diff_Wstar; 
     W_est=cumsumc(W_est); 
 
  /* STEP 5. Output : Bootstrapped W by sieve method */ 
 
     retp(W_est[.,1],W_est[.,2:cols(W_est)]); 
  endp; 
 
  /* 
  ** 
  ** Estimating VAR 
  ** 
  ** 
  ** Input data    Y = matrix (T,K) 
  **               p = VAR order 
  **           const = 1 constant in the process 
  ** 
  */ 
 
   proc (6) = var_est(Y,p,const); 
   local B;                            /* matrix LS estimates */ 
   local U;                            /* matrix residuals */ 
   local MAXDAT;                       /* n. observations of VAR */ 
   local K;                            /* n. variables    */ 
   local SIGMA;                        /* VAR-COVAR */ 
   local T;                            /* total observations */ 
   local Y0;                           /* dependent variables matrix */ 
   local Z;                            /* regressors matrix */ 
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   Y = Y'; K = rows(Y); T = cols(Y); 
   Y0 = Y[.,(p+1):T];                  /* dependent variables matrix */ 
   { Z,MAXDAT } = z_matrix(Y',p,const); /* regressor variables matrix */ 
   B = Y0*Z'*inv(Z*Z');                /* LS Estimates */ 
   U= Y0-B*Z; 
   Sigma = (Y0*Y0'-Y0*Z'*inv(Z*Z')*Z*Y0')./(MAXDAT-K*p-1); /* var-cov matrix*/ 
 
   retp(U,B,Z,SIGMA,K,MAXDAT); 
endp; 
 
proc (2) = z_matrix(Y,p,c); 
   local K;                            /* n. variables    */ 
   local T;                            /* total observations */ 
   local MAXDAT;                       /* n. observations of VAR */ 
   local m,m1,i;                       /* constants */ 
   local o;                            /* vector ones */ 
   local Z;                            /* output regressors matrix */ 
 
   Y = Y'; 
   K = rows(Y); 
   T = cols(Y); 
   MAXDAT = (T-p); 
 
   if p gt 0; 
      Z = zeros(K*p,MAXDAT); 
      m = 1; 
      m1 = K; 
      i = 1; 
      do while i le p; 
         Z[m:m1,1:MAXDAT] = Y[.,(p-i+1):(T-i)]; 
         m = m1+1; 
         m1 = m1+K; 
         i = i+1; 
      endo; 
      if c == 1; 
         o = ones(1,MAXDAT); 
         Z = o|Z; 
      endif; 
   endif; 
retp(Z,MAXDAT); 
endp; 
 
/* 
** OSCLS written by L. Gutierrez, July 1996 
** 
** Purpose : Computes VAR order selection 
** 
** Input: Y     = data matrix (series by column) 
**        pmax  = max var order 
**        const = if 1 constant in the model, zero otherwise 
** 
** 
** Output AIC   = Akaike's Information Criterion 
**        HQ    = Hannan-Quinn Criterion 
**        SC    = Schwarz Criterion 
** 
*/ 
 
proc(3) = OSLS_BOOT(Y,pmax,const); 
   local AIC;                         /* Akaike's Information Criterion */ 
   local HQ;                          /* Hannan-Quinn Criterion */ 
   local SC;                          /* Schwarz Criterion */ 
   local T;                           /* number of observations */ 
   local B,Z,SIGMA,STD,K,MAXDAT,U,AT; /* output var_full routine */ 
   local j,i,jc,scr,kk;               /* constants */ 
   local x,mask;                      /* vectors */ 
   local PMAT;                        /* output vector */ 
 
   AIC = zeros(pmax,1); 
   HQ  = zeros(pmax,1); 
   SC  = zeros(pmax,1); 
 
   T = rows(Y); 
   K = cols(Y); 
 
   j = 1; 
   do while j le pmax; 
 
 
     {U,B,Z,SIGMA,K,MAXDAT}=var_est(Y[pmax-j+1:T,.],j,const); 
 
      SIGMA = SIGMA * (MAXDAT-K*j-1)/MAXDAT; 
      AIC[j,1] = ln(abs(det(SIGMA))) + ((2*K^2*j)/MAXDAT); 
      HQ[j,1]  = ln(abs(det(SIGMA))) + 2*(ln(ln(MAXDAT))/MAXDAT)*j*K^2; 
      SC[j,1]  = ln(abs(det(SIGMA))) + (ln(MAXDAT)/MAXDAT)*j*K^2; 
      j = j+1; 
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   endo; 
   retp(minindc(AIC),minindc(HQ),minindc(SC)); 
endp; 
 
proc(1) =block_boot(x,perc); 
local T,bl,i,j,n,k1,k2,nblock,x_block,x_boot,index; 
T=rows(x); 
let x_block={}; 
bl=floor(T*perc/100)+1; 
nblock=floor(T/bl); 
 
i=1; 
k1=1; 
k2=bl; 
do while i le nblock; 
   x_block=x_block~x[k1:k2,.]; 
   k1=k2+1; 
   k2=k2+bl; 
   i=i+1; 
endo; 
let x_boot={}; 
i=1; 
do while i le nblock; 
   index=trunc(rndu(1,1).*nblock+1); 
   j=index-1; 
   x_boot=x_boot | x_block[.,j.*2+1:j.*2+2]; 
  i=i+1; 
endo; 
 
n=rows(x)-rows(x_boot); 
i=1; 
do while i le n; 
index=trunc(rndu(1,1)+1); 
  x_boot=x_boot | x[index,.]; 
i=i+1; 
endo; 
 
retp(x_boot); 
endp; 
/* 
** lag_choice 
** 
** Purpose: Compute the lag order following the procedure implemented 
**          in Hall (1990) and Campbell, Perron (1991) and Ng, Perron (2001). 
**          Lag max is bounded between 0 < p < T^0.25. 
** 
** Format:  {l} = lag_choice(y,co,g); 
** 
** Input:   x       =  i time series variable 
**          co      =  equal to -1 no constant and linear trend 
**                     equal to  0 a constant is included 
**                     equal to  1 a linear is included 
**          g       =  0  Hall (1990) method 
**                  =  1  Ng, Perron (2001) method 
** Output:  l       =  estimate of the lag maximum order; 
** 
*/ 
 
proc (1) = lag_choice(y,co,g) ; 
    local b,k,z,res,so,var_cov,l; 
    local T,y_lev,y_lag,p_max,df,dy; 
    local t_stat; 
    local tau,y_sum,s2_k,s2_kT,dy_t,y_t_0,y_t_1,x_mat,dy_mat,mic; 
 
    if g eq 0; 
 
        T = rows(y); 
        p_max = round(T.^(1/4)); 
        l = 0; 
 
        let z = { }; 
 
        k = 0; 
        y_lev = trimr(y,1,0); 
        y_lag = trimr(lagn(y,1),1,0) ; 
        dy = y_lev-y_lag; 
 
        if (p_max > 0) ; 
            do until k >= p_max ; 
                k = k + 1 ; 
                z = z~lagn(dy,k) ; 
            endo ; 
        endif ; 
 
        z = trimr(z,k,0); 
        y_lev = trimr(y_lev,k,0); 
        y_lag = trimr(y_lag,k,0); 
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        if co eq -1; 
            z = z~y_lag; 
        elseif co eq 0; 
            z = z~y_lag~ones(rows(y_lag),1); 
        else; 
            z = z~y_lag~ones(rows(y_lag),1)~seqa(1,1,rows(y_lag))./rows(y_lag); 
        endif ; 
 
        b = y_lev/z ; 
        res = y_lev - z*b ; 
        df = rows(y_lev)-cols(z); 
        so = (res'res)/df; 
        var_cov = so*inv(z'z) ; 
        t_stat = b./sqrt(diag(var_cov)); 
 
        k = p_max; 
        do while k ge 0; 
 
            if cdftc(abs(t_stat[p_max,1]),df) le 0.025; 
                l = k; 
                goto end; 
            endif; 
            k = k-1; 
        endo; 
    end: 
 
        retp(l); 
 
    elseif g eq 1; 
 
        T = rows(y); 
        p_max = round(T.^(1/4)); 
        tau = zeros(p_max+1,1); 
        s2_kT = zeros(p_max+1,1); 
        { dy_t,y_t_0,y_t_1,x_mat } = lag_eqn(y,-1,p_max); 
        df = T-p_max-1; 
        l = 0; 
        do while l le p_max; 
            if l eq 0; 
                dy_mat = y_t_1; 
            else; 
                dy_mat = y_t_1~x_mat[.,1:l]; 
            endif; 
            b = dy_t/dy_mat; 
            res = dy_t-dy_mat*b; 
            df = T-p_max-1; 
            y_sum = sumc(y_t_1.*y_t_1); 
            s2_k = res'*res./df; 
            s2_kT[l+1,1] = s2_k; 
            tau[l+1,1] = (b[1].^2)*y_sum/s2_k; 
            l = l+1; 
        endo; 
 
        mic = ln(s2_kT)+2.*(seqa(0,1,p_max+1)+tau)/df; 
        retp(minindc(mic)-1); 
    endif; 
endp; 
 
/* 
** lag_eqn 
** 
** Purpose : provide a set of differenced and level variables for ADF 
**           regression 
** 
** Format  : {dy_t,y_t_0,y_t_1,x_mat} = lag_eqn(y_t,co,l); 
** 
** Input:     y       = matrix(T,N) input data set 
**            co      = equal to -1 if no constant and trend 
**                      equal to  0 a constant is included 
**                      equal to  1 a constant and trend is included 
**            l       = max lag in the ADF process 
** 
** Output: -  dy_t    = differenced variable 
**            y_t_0   = level variable lag 0 
**            y_t_1   = level variable lag 1 
**            X_mat   = matrix of differenced variable from lag 1 to l 
**                      includes a constant or a constant plus a trend if 
**                      c=0 or c=1 
** 
*/ 
 
proc(4) = lag_eqn(y_t,co,l); 
    local i,si,fi,sf; 
    local y_t_0,y_t_1,X_mat,dy_lag,dy_t; 
 
    /* l = 0 */ 
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    if l eq 0; 
 
        si = l+2; 
        sf = rows(y_t); 
        dy_t = y_t[si:sf,.]-y_t[si-1:sf-1,.]; 
        y_t_0 = y_t[si:sf,.]; 
        y_t_1 = y_t[si-1:sf-1,.]; 
 
        if co eq -1; 
            X_mat = 0; 
        endif; 
 
        if co eq 0; 
            X_mat = ones(rows(dy_t),1); 
        endif; 
 
        if co eq 1; 
            X_mat = ones(rows(dy_t),1)~(seqa(1,1,rows(dy_t))./rows(dy_t)); 
        endif; 
 
    endif; 
 
    /* l > 0 */ 
 
    if l gt 0; 
 
        si = l+2; 
        sf = rows(y_t); 
 
        dy_t = y_t[si:sf,.]-y_t[si-1:sf-1,.]; 
 
        /* * Computes Dy lag matrix : note column arranged as 
        :: Dy(t-1)~Dy(t-2).. 
        */ 
 
        let dy_lag = { }; 
 
        i = 1; 
 
        do while i le l; 
            dy_lag = dy_lag~y_t[si-i:sf-i,.]-y_t[si-i-1:sf-i-1,.]; 
            i = i+1; 
        endo; 
 
        /* Defines Lag level */ 
        y_t_0 = y_t[si:sf,.]; 
        y_t_1 = y_t[si-1:sf-1,.]; 
 
        /* Model without a constant */ 
 
        if co eq -1; 
            X_mat = dy_lag; 
        endif; 
 
        if co eq 0; 
            X_mat = dy_lag~ones(rows(dy_lag),1); 
        endif; 
 
        /* Model with a trend */ 
 
        if co eq 1; 
            X_mat = dy_lag~ones(rows(dy_lag),1)~(seqa(1,1,rows(dy_lag)) 
                ./rows(dy_lag)); 
        endif; 
 
    endif; 
 
    retp(dy_t,y_t_0,y_t_1,X_mat); 
endp; 
 
/* 
** pval_coi_str 
** 
** Purpose: Compute p_value Gutierrez (2005) cointegration tests 
** 
** Format:  p_value = pval_coi_str(T,t_test,cs,nv); 
** 
** Input:   T       =  number of observation in the time series. 
**          t_test  =  value of ADF, or Za or Zt test 
**          cs      =  1  ADF test constant shift  
**                  =  2  ADF test constant shift  and trend in the process 
**                  =  3  ADF test constant shift  and slope shift 
**                  =  4  ADF test constant shift  and trend shift 
**                  =  5  ADF test trend shift  and slope shift 
**          cs      =  6  Za  test constant shift  
**                  =  7  Za  test constant shift and trend in the process 



214 
 

**                  =  8  Za  test constant shift and slope shift 
**                  =  9  Za  test constant shift and trend shift 
**                  =  10 Za  test trend shift and slope shift 
**          nv      =  number of regressors 
** Output:  p_value =  p_value of test 
** 
*/ 
 
proc(1) = pval_coi_str(T,t_test,cs,nv); 
local par,par_s,q_val,pval,df_prob,i,j; 
 
par = 1 | 1/T | (1/T).^2 ; 
df_prob=seqa(0.0025,0.0025,400); 
 
if nv eq 1; 
  if cs eq 1; 
    q_val=coe_c_adf1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 2; 
  q_val=coe_ct_adf1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 3; 
  q_val=coe_cb_adf1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 4; 
  q_val=coe_c_t_adf1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 5; 
  q_val=coe_t_b_adf1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 6; 
  q_val=coe_c_za1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 7; 
  q_val=coe_ct_za1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
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        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 8; 
  q_val=coe_cb_za1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 9; 
  q_val=coe_c_t_za1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 10; 
  q_val=coe_t_b_za1*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
 
elseif nv eq 2; 
 
  if cs eq 1; 
    q_val=coe_c_adf2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 2; 
  q_val=coe_ct_adf2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 3; 
  q_val=coe_cb_adf2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 4; 
  q_val=coe_c_t_adf2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
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          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 5; 
  q_val=coe_t_b_adf2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 6; 
  q_val=coe_c_za2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 7; 
  q_val=coe_ct_za2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 8; 
  q_val=coe_cb_za2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 9; 
  q_val=coe_c_t_za2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 10; 
  q_val=coe_t_b_za2*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
 
elseif nv eq 3; 
 
  if cs eq 1; 
    q_val=coe_c_adf3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 2; 
  q_val=coe_ct_adf3*par; 
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        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 3; 
  q_val=coe_cb_adf3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 4; 
  q_val=coe_c_t_adf3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 5; 
  q_val=coe_t_b_adf3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 6; 
  q_val=coe_c_za3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 7; 
  q_val=coe_ct_za3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 8; 
  q_val=coe_cb_za3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 9; 
  q_val=coe_c_t_za3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 



218 
 

if cs eq 10; 
  q_val=coe_t_b_za3*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
 
elseif nv eq 4; 
 
  if cs eq 1; 
    q_val=coe_c_adf4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 2; 
  q_val=coe_ct_adf4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 3; 
  q_val=coe_cb_adf4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 4; 
  q_val=coe_c_t_adf4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 5; 
  q_val=coe_t_b_adf4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 6; 
  q_val=coe_c_za4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 7; 
  q_val=coe_ct_za4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
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        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 8; 
  q_val=coe_cb_za4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 9; 
  q_val=coe_c_t_za4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 10; 
  q_val=coe_t_b_za4*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
 
 
elseif nv eq 5; 
 
  if cs eq 1; 
    q_val=coe_c_adf5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 2; 
  q_val=coe_ct_adf5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
 
if cs eq 3; 
  q_val=coe_cb_adf5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 4; 
  q_val=coe_c_t_adf5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
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        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 5; 
  q_val=coe_t_b_adf5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 6; 
  q_val=coe_c_za5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 7; 
  q_val=coe_ct_za5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 8; 
  q_val=coe_cb_za5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 9; 
  q_val=coe_c_t_za5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
endif; 
if cs eq 10; 
  q_val=coe_t_b_za5*par; 
        if t_test lt q_val[1]; 
            pval=0.0001; 
        elseif t_test gt q_val[399]; 
            pval=0.9999; 
        else; 
          j = minindc(abs(q_val-t_test)); 
          pval = df_prob[j,1]; 
       endif; 
 endif; 
endif; 
 
retp(pval); 
endp; 

 


