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Resumo 

Este trabalho de pesquisa teve por objetivo principal testar a racionalidade do mercado 

brasileiro de commodities agropecuárias, para os ativos boi gordo, café arábica, milho e no âmbito 

de ativos financeiros, para a taxa de câmbio do dólar norteamericano. Essas “commodities” 

estocáveis são largamente transacionadas na Bolsa de Mercadoria e Futuros (BM&FBovespa). 

Utilizou-se o modelo de valor presente (PVM) da razão entre o “spread” dos preços futuros e a 

vista (“spot”) e o preço de mercado do ativo em questão, bem como entre o ganho de 

conveniência, que é o benefício obtido pelos detentores de estoque físico e o preço de mercado 

“spot”, utilizando testes de cointegração, de causalidade no sentido de Granger e de auto 

correlação dos excessos de retorno. Os resultados da pesquisa mostram uma fraca evidência do 

modelo para explicar os preços das “commodities” estocáveis estudadas, já que não houve 

cointegração entre o preço spot e o ganho de conveniência para nenhuma das commodities. Os 

preços, portanto, se desviam dos valores fundamentais para as “commodities” neste estudo. 

Assim, não é possível compatibilizar a previsibilidade de retornos com a existência de um 

mercado eficiente sob um contexto de expectativas racionais para os ativos estudados. Nesse 

sentido é necessária a continuidade das investigações neste campo. Duas vertentes alternativas 

para esses estudos seriam a utilização de modelos de equilíbrio de preços “spot” e futuros com 

elasticidade finita de arbitragem e, em outra linha de pesquisa, se os preços seguirem um processo 

multivariável estocástico, revertendo à uma linha de tendência, tratar o ganho de conveniência 

como uma variável endógena. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Modelo de Valor Presente, Preço de Commodities, Ganho de 

Conveniência, Testes de Cointegração. 
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Abstract 

The aim of this work is to test the rationality of the Brazilian market for commodities 

actively negotiated at the BM&FBovespa, the exchange for stocks and derivatives in Brazil. The 

study encompasses live cattle, arabic coffee, corn and the US$/R$ exchange rate. The Present 

Value Model (PVM) was used to test the ratio between the future and spot prices spread and the 

market price of commodity under study. The ratio between the convenience yield, that accrues to 

holders of inventory, and the spot price is also tested. Cointegration tests, Granger causality tests 

and serial autocorrelation are among the tools employed. Conformance to the present value model 

is weak, since there is no cointegration between the convenience yield and the spot price for none 

of the four commodities. Prices, therefore, deviate from fundamentals. It is not possible to 

reconcile return forecasts with an efficient market environment under a context of rational 

expectations for the above mentioned assets. It is thus necessary continued investigations in this 

field. Two alternative schools of thought for investigations would be using equilibrium models 

between future and spot prices with arbitrage finite elasticity and, if prices follow an stochastic 

multivariate process, reverting to a trend line, to treat the convenience yield as an endogenous 

variable. 
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1. Introdução 

1.1. Apresentação do Tema e Justificativas 

O modelo de valor presente (PVM) é um dos mais simples modelos econômicos 

estocásticos dinâmicos. O PVM considera que o valor presente de um ativo deriva de sua 

capacidade de gerar rendas no futuro, ou seja, da sua rentabilidade. 

Isto depende das expectativas a respeito das rendas futuras e da taxa de desconto que 

as pessoas irão utilizar para sacrificar uma parcela da sua renda atual em favor de consumo 

futuro, após os necessários ajustes para o risco envolvido na decisão. 

Conforme Peijie (2003), como o modelo de valor presente envolve expectativas a 

respeito da renda futura, da taxa de desconto e da racionalidade das pessoas ele é difícil de ser 

aplicado na prática. Campbell & Shiller (1987) apresentaram um procedimento útil para testar 

as expectativas e a racionalidade nos mercados financeiros. 

Os testes feitos foram em sua maioria aplicados a ações, onde os benefícios futuros 

são os dividendos recebidos, ou em títulos de renda fixa, onde os benefícios são os 

pagamentos de juros e do principal ao final do contrato. 

Segundo Pindyck (1993) os testes apresentaram resultados contraditórios, em parte 

devido a problemas estatísticos e em parte devido a problemas com os dados, como, por 

exemplo, o fato dos dividendos serem anunciados publicamente antes da sua efetiva 

distribuição. 

Pindyck (1993) usa o modelo de valor presente para tentar explicar o preço de 

commodities estocáveis, mais especificamente, cobre, madeira, ouro e óleo de aquecimento. 

Para uma commodity o benefício que as empresas obtêm ao manter estoque é o ganho de 

conveniência, que inclui a possibilidade de estabilizar a produção, evitar faltas de estoque, etc. 

Quando há um mercado de futuros ativo para as commodities o modelo pode ser 

escrito em termos dos preços spot e futuros, o que o torna parcimonioso. 

Normalmente a flutuação dos preços de uma commodity é explicada em termos de 

mudanças na situação de oferta e demanda futuras. Entretanto, essas mudanças na oferta e na 

demanda causam alterações no ganho de conveniência futuro da commodity. 

As pesquisas sobre modelos de valor presente no Brasil ainda são raras e foram 

aplicadas ao mercado de ações. Dentre estes podemos citar Morales (2006) e Anchite & Isler 

(2001). 

O único trabalho que temos conhecimento de uma aplicação do modelo de valor 

presente para commodities agropecuárias no Brasil é o trabalho de Namur (2010) para boi 
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gordo. Este trabalho de pesquisa tem como objetivo estudar a relação entre racionalidade e 

previsibilidade de preços para commodities agrícolas transacionadas na BM&FBOVESPA, 

especificamente os contratos de boi gordo, café arábica e milho, que representam a grande 

maioria dos contratos futuros agrícolas negociados naquela Bolsa, bem como para o dólar 

norte-americano. 

 

1.2. Questão de Pesquisa 

 

Este trabalho tem por objetivo responder a seguinte questão: 

 

“Os preços de dólar norte-americano e commodities agroprecuárias largamente 

transacionadas no Brasil são racionais, no sentido de serem sempre baseados em fundamentos 

econômicos?” 

 

O trabalho visa ainda responder as seguintes questões subsidiárias: 

 

“Os modelos de valor presente podem ser utilizados para estimativa dos preços futuros 

de boi gordo, café arábica, dólar norte-americano e milho no mercado brasileiro?” 

 

“Há dependência serial nos retornos extraordinários obtidos em contratos de boi 

gordo, café arábica, dólar nerte-americano e milho negociados na BM&FBOVESPA?” 

 

“Como os ganhos de conveniência obtidos por se manter estoques de boi gordo, café 

arábica, dólar norte-americano e milho se correlacionam com os preços de mercado dessas 

commodities?” 

 

1.3. Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo de testar a previsibilidade dos modelos de valor 

presente para determinação dos preços dólar norte-americano e de commodities agrícolas 

largamente transacionadas no segmento Bolsa de Mercadorias e de Futuros de São Paulo 

(BM&F). Para tanto serão examinados os contratos de dólar norte-americano (que 

responderam por 21,6% do montante total nos contratos negociados no segmento BM&F em 
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2013), de boi gordo, café arábica, e milho que representaram respectivamente 57%, 13% e 

16% do montante total nos contratos futuros de commodities negociados no segmento BM&F 

em 2013. 

Com base no referencial teórico foram traçados os seguintes objetivos específicos 

necessários para se atingir o objetivo principal: 

 Avaliar a metodologia disponível para testar a relação entre o ganho de 

conveniência e os preços das commodities; 

 Avaliar quais modelos de valor presente e restrições aplicáveis a esses modelos 

podem ser adotados para utilização no mercado brasileiro. 

 Examinar os efeitos da quantidade e qualidade da informação disponível sobre 

preços e demais indicadores de contratos agrícolas, especificamente aplicáveis 

aos negócios de boi gordo e café arábica, para utilização pelos investidores 

para efeito de suas transações no mercado. 

 

1.4. Hipóteses de Pesquisa 

 

Hipótese é um enunciado conjetural das relações entre duas ou mais variáveis. O 

problema e a hipótese diferem uma vez que o problema deve ser apresentado por sentenças 

interrogativas enquanto que a hipótese por uma sentença afirmativa (Kerlinger, 1997). 

A partir do problema de pesquisa deste trabalho foi definida a seguinte hipótese: 

 

“Os ganhos de conveniência para as commodities agrícolas, especificamente boi gordo 

e café arábica não mostram uma conformidade alta com o modelo de valor presente”. 

Se a conformidade da relação do ganho de conveniência e o preço das commodities for 

alta, o modelo de valor presente pode ser utilizados para estimar o valor futuro dessas 

commodities (Pindyck, 1993). 
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2. Referencial Teórico 

2.1. Eficiência de Mercado 

 

Por séculos a precificação de ativos financeiros tem sido determinada pelo equilíbrio 

entre a oferta e demanda, sendo que os investidores estimam o valor dos ativos na base da 

intuição. Sewell (2011) faz uma revisão cronológica das principais publicações relacionados 

com a hipótese de eficiência de mercado, começando a partir do século XVI. 

A pesquisa sobre os retornos de títulos, tem sua origem moderna com a publicação da 

tese de Bachelier em 1900 (French, 1980; Zpiro, 2011). A conclusão de Bachelier, até certo 

ponto surpreendente, é de que “em um dado momento o mercado não acredita nem em um 

aumento nem no declínio do preço real”. Os retornos obedeceriam a um “fair game” e 

Bachelier estabelece como axioma que “a esperança matemática (de lucro) do especulador é 

zero”, e que, portanto, o preço obedecia a um movimento browniano. Como consequência as 

variações de preço obedeciam as leis da probabilidade, sendo os retornos normais e sua 

variância proporcional à raiz quadrada do intervalo de tempo. Os preços em data futura seriam 

função do seu valor presente, havendo uma dependência martingale. As implicações dessa 

linha de raciocínio são de que o preço futuro mais provável é o preço atual e que toda a 

informação sobre o estado atual e sobre as expectativas futuras estão contidas no preço atual. 

Em outras palavras isso equivale à noção do que hoje é chamado de “hipótese de eficiência de 

mercado” (Fama, 1970). 

Conforme Lo (1997), a moderna literatura econômica começa com Samuelson (1965). 

As evidências empíricas que se seguiram deram origem a vários conceitos como: não 

normalidade dos retornos, autoregressividade dos retornos e da volatilidade, processo de 

reversão para à média, assimetria de informação e anomalias de mercado relacionadas com a 

sazonalidade, com o funcionamento dos mercados, com o tamanho da empresa e com a 

estrutura de capital. Dessas evidências são construídas teorias de natureza econômica sobre a 

característica não linear dos dados, modismos, manias e pânicos e bolhas especulativas 

racionais. 

Beechey, Gruen e Vickery (2000) indicam que o termo eficiência de mercado foi 

introduzido por Fama, Fisher, Jensen e Roll (1969) e referia-se originalmente a velocidade 

com que o mercado se ajusta às novas informações. Para Fama (1970) o conceito de eficiência 

refere-se ao fato dos preços incorporarem plenamente o conjunto de informações disponíveis 

em um dado momento. Como novas informações são imprevisíveis os preços futuros também 
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o seriam e a melhor previsão de preço futuro seria o preço presente, sendo as variações 

puramente aleatórias. Em consequência, um fluxo de novas informações é processado 

imediatamente pelos agentes econômicos racionais, sem defasagem e a custo zero. Nessas 

condições nenhum agente poderia obter lucro extraordinário. 

Na época difundiu-se o conceito de que os preços dependiam dos fundamentos e que 

estes orbitavam em torno de seu valor intrínseco (LeRoy, 1989). Com base em trabalho 

empírico de Cowles (1933 e 1944) era possível afirmar que os profissionais não seriam 

capazes de realizar previsões e sugerir compra de ações sub-avaliadas e venda de ações super-

avaliadas, conforme sugerido pelos fundamentalistas. Seria, portanto, um desperdício de 

recursos utilizar a informação econômico-financeira para realizar previsões sobre os 

fundamentos, caso os preços obedecessem a um passeio aleatório. 

Malkiel (1992) explicita mais claramente o conceito de eficiência de Fama (1970) e 

indica duas maneiras para se testar a eficiência de mercado. A primeira, que é impraticável, 

consiste em revelar informação aos participantes e medir a reação do preço à nova 

informação. Se o preço não se move essa seria uma prova de que o mercado é eficiente, no 

sentido de que a informação já tinha sido incorporada aos preços. A segunda sugestão de 

Malkiel (1992) para se testar a eficiência de mercado consiste em se verificar os lucros que 

poderiam ser realizados ao se usar a informação para transações. Esta sugestão tornou-se um 

marco no tocante aos testes de eficiência de mercado, sendo utilizada principalmente de duas 

maneiras: a primeira maneira foi a de se examinar os lucros obtidos por profissionais de 

mercado, notadamente gestores de fundos. Se esses gestores podem obter retornos excessivos, 

após o devido ajuste para risco, isso significa que o mercado não é eficiente. Essa maneira 

tem a vantagem de examinar transações reais efetuadas por profissionais de mercado, porém 

tem a desvantagem de não ser possível observar diretamente a estratégia de trading utilizada 

(Fama, 1991). A segunda maneira de se testar a eficiência de mercado foi a de se testar 

estratégias de trading explicitamente especificadas e verificar se com elas era possível obter 

excesso de retorno. Se não é possível projetar excesso de retorno de títulos, o excesso de 

retorno seria então “aleatório” e, portanto, não se pode rejeitar a hipótese de eficiência de 

mercado (Campbell, Lo & MacKinley, 1997, p. 22). 

A interpretação dos resultados dos testes de eficiência de mercado é controversa, pois 

é necessário construir um modelo de equilíbrio que identifique o retorno normal de um título. 

Assim, ao se rejeitar a hipótese de eficiência de mercado, esse fato pode ser devido a escolha 

de um modelo incorreto ou por uma efetiva ineficiência do mercado. Em consequência o que 
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é efetivamente testado é a hipótese conjunta de eficiência de mercado e equilíbrio de mercado. 

A eficiência absoluta de mercado não pode ser testada diretamente. 

Segundo Campbell, Lo & MacKinley (1997, p. 24), um conceito mais útil é se testar a 

eficiência relativa como, por exemplo, mercados futuros versus mercados spot, como é feito 

neste trabalho. 

Andreou, Pittis & Spanos (2001) examinam os modelos estatísticos propostos desde 

Bachelier (1900) para avaliar a eficiência com que esses modelos capturam as regularidades 

empíricas dos preços. Segundo os autores têm-se um passeio aleatório quando os retornos são 

independentes (Cov (r,r) = 0, i ≠ j) e identicamente distribuídos, ou seja: 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑡−1 + 𝑟𝑡 𝑒 𝑟𝑡 ≈ 𝛪𝛪𝐷(0, 𝜎2) e        (2.1) 

𝑃𝑡 = ∑ 𝑟𝑘  𝑡 ∈𝑡
𝑘=1 𝑇         (2.2) 

Conforme Spanos (1999), a premissa de independência pode ser substituída por outra 

menos restritiva de não correlação e a premissa de distribuição idêntica pode ser substituída 

pela da existência dos dois primeiros momentos, o que resultaria no processo ruído branco 

normal ou não. 

Kendall (1953), examinando a série de preços de 22 ações no mercado inglês e 

commodities (trigo e algodão) no mercado americano, constatou que as variações de preço em 

intervalos curtos eram estatisticamente independentes e suas frequências eram relativamente 

constantes ao longo do tempo. Entretanto, a variância dos retornos não era constante ao longo 

do tempo. Osborne (1959), analisando os preços de ações e suas variações no mercado 

americano, observou que o logaritmo dos preços apresenta as mesmas propriedades do 

movimento browniano. Larson (1960) apresenta os resultados de um processo estocástico de 

média móvel para previsão de incrementos de preços, conforme previsto pela teoria de preços 

antecipatórios de Working (1958). Ele salienta que “a distribuição dos incrementos de preço é 

praticamente normalmente distribuída para os 80% dos dados centrais, mas há um número 

excessivo de valores extremos”. Alexander (1961) constata a razoabilidade do modelo de 

passeio aleatório especialmente para intervalos curtos de tempo, reconhecendo a possibilidade 

da existência de tendências para intervalos maiores (mensal) e certo grau de dependência. Isto 

poderia propiciar algum ganho aos investidores. Entretanto, estes ganhos poderiam ser 

substancialmente reduzidos após a dedução dos custos de transação. 

Contraditoriamente, Granger e Morgenstern (1963) em estudo de análise espectral 

encontraram evidências que movimentos de curto prazo dos preços das ações listadas na 

Bolsa de Nova York obedeciam à hipótese de passeio aleatório, porém os componentes de 

longo prazo divergiam dessa hipótese. Godfrey, Granger e Morgenstern (1964), também 
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constataram que o modelo de passeio aleatório proporcionava uma boa explicação para os 

preços diários, mas não necessariamente para períodos mais longos. 

Mandelbrot (1963) apresenta e testa um novo modelo utilizando o logaritmo neperiano 

dos preços e substituindo a distribuição Gaussiana por uma distribuição Paretiana mais geral e 

estável. Nesse trabalho ele constatou que “um modelo de incrementos de preço independentes 

e estáveis, seguindo uma distribuição Paretiana, explica surpreendentemente bem várias 

propriedades de séries de preço bastante longas, como as verificadas em dados de mercado”. 

Fama (1963) examina o trabalho de Mandelbrot (1963) e confirma que cada um dos testes 

feitos até a data se apresenta como previsto pela distribuição paretiana estável. Ele apenas 

recomenda cautela, para que mais séries sejam testadas e ferramentas estatísticas mais 

adequadas possam ser desenvolvidas para lidar com esse tipo de distribuição. As séries 

especulativas da diferença logarítmica dos preços de ações, pertencentes ao índice Dow Jones, 

e da commodity algodão parecem obedecer à distribuição Paretiana estável. 

Samuelson (1965) estabeleceu os primeiros argumentos econômicos formais a respeito 

da eficiência de mercado. As diferenças de preço de dois períodos subsequentes não estão 

correlacionadas, se não forem completamente independentes, e essa propriedade “martingale” 

de ganho esperado zero pode inclusive ser substituída por um caso mais geral em que haja um 

ganho médio porcentual constante por período de tempo. O último caso corresponde à 

situação em que o mercado tenha descontado toda a informação futura conhecida e essa 

variável descontada é em si um “fair game”. Como conseqüência, o preço seria o valor 

presente dos dividendos. 

Mandelbrot (1966), desenvolvendo seu trabalho de 1963, relaxa a hipótese que as 

distribuições dos incrementos de preço tenham que ser independentes, embora continuem a 

serem Paretianas. Ele procura relacionar o comportamento dos preços a dados econômicos 

mais fundamentais que dão início a mudança de preços, com base nas teorias de antecipação 

de preços e utilidade esperada. Os modelos desenvolvidos podem seguir um passeio aleatório 

puro ou então as sucessivas alterações de preço podem ser dependentes, ou seja, a variação de 

preços exibe uma variedade surpreendente de padrões, mas a natureza dessa dependência não 

pode ser usada, na média, para aumentar o lucro esperado do “trader”. Sendo a variação do 

preço um passeio aleatório, nenhum conhecimento do passado deve influenciar as estimativas 

de risco envolvendo a atividade de trading. Se a variação de preço é um “martingale” o único 

risco que não é influenciado pelo passado é a estimativa do preço futuro sendo, portanto, um 

“martingale”. Além disso, a distribuição geral dos incrementos diários de preço tem o formato 

de um sino, com as duas extremidades Paretianas. Mandelbrot (1996) demonstra a 
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superioridade do modelo “martingale” em relação ao passeio aleatório, provando com seus 

teoremas que em mercados competitivos os valores dos títulos e seus preços de mercado 

seguem um processo “martingale” sendo, portanto, seus retornos imprevisíveis. 

Roberts (1967), apud Sewell (2011), cunhou o termo “hipótese de mercado eficiente” 

e fez a distinção entre os testes das formas fraca e forte. Jensen (1968) avaliou o desempenho 

de fundos de investimento, concluindo que “em média os fundos aparentemente não foram 

bem sucedidos nas suas atividades de trading sequer para recuperar as suas despesas de 

corretagem”. De acordo com Jensen (1978), qualquer estratégia de negócio que produza um 

excesso de retorno, descontando-se os custos de transação, por um período suficientemente 

longo e de forma consistente, constitui-se em uma evidência contra eficiência de mercado. 

Assim, os preços refletiriam a informação até o ponto em que os benefícios (lucros) marginais 

obtidos pela ação com base nessa informação não excedam os custos marginais incorridos na 

sua obtenção. 

Fama (1970), usando a taxonomia de Roberts (1967), elaborando com base nos 

trabalhos de Mandelbrot (1966) e Samuelson (1965) sobre “fair game efficient markets 

model” define eficiência de mercado como “um mercado no qual os preços sempre ‘refletem 

totalmente’ a informação disponível”. Nesse artigo Fama ainda introduz o problema da 

hipótese conjunta dado que o conceito de eficiência de mercado depende da comparação entre 

um preço observado e um preço previsto de um ativo por um modelo de equilíbrio. Portanto, 

os testes de eficiência são simultaneamente testes de eficiência de mercado e do modelo de 

equilíbrio. Se os resultados apresentados por um modelo teórico não confirmarem a hipótese 

de mercado eficiente, mesmo assim não se pode afirmar que categoricamente isso, dado que o 

problema pode ser causado por um mau modelo. Como consequência, em razão do problema 

da hipótese conjunta, a hipótese de eficiência de mercado não seria testável (Fama, 1991). 

LeRoy (1973) mostrou que na condição de aversão ao risco não há uma justificativa 

teórica rigorosa para que o modelo “martingale” prevaleça e que “a noção de um mercado de 

capitais eficiente, sob condições gerais não pode ser associada a uma classe particular de 

distribuição de probabilidades, exceto como uma aproximação”. Além disto, os preços de 

equilíbrio sob expectativas racionais não precisam se comportar como uma sequência 

“martingale” para que os mercados sejam eficientes. Para LeRoy (1989) a ideia central da 

eficiência de mercado é que a interação de agentes racionais, na busca de lucro, resulta nos 

preços dos títulos e que, portanto, a teoria econômica é quem exclusivamente fornece as 

ferramentas analíticas para o entendimento do processo de precificação dos títulos. São 

somente as diferenças de informação entre os agentes que propiciam vantagens comparativas 
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para as negociações. Segundo o autor os testes de eficiência de mercado são usualmente testes 

do modelo de “martingale”. A insistência de muitos economistas em interpretar a eficiência 

de mercado como um modelo de “martingale” levou a muita falta de claridade e de 

consistência nas discussões da eficiência do mercado de capitais, nem sempre mantendo o 

rigor e consistência exigidos em outras áreas. Com isso não se pesquisou devidamente as 

alternativas a um modelo “martingale”, minimizando as anomalias verificadas nos preços dos 

ativos. A rejeição ao modelo “martingale” pressupõe a existência de estratégias de trading 

superiores à uma estratégia passiva (“buy and hold”). Limitações à atuação de investidores 

racionais ocorrem porque a riqueza dos agentes racionais não seria grande o suficiente para 

anular totalmente os desvios trazidos pelos agentes irracionais, bem como pelo fato deles 

serem, em sua maioria, avessos a risco e não indiferentes ao risco, como previsto pela teoria. 

Nesse sentido a irracionalidade pode ser premiada no agregado. Entretanto, os estudos de 

psicologia cognitiva são mais bem sucedidos para explicar comportamentos observados do 

que para testar previsões. LeRoy (1989) sugere que modelos bem sucedidos de precificação 

de títulos necessitarão de uma estrutura analítica maior na qual alguns argumentos de 

racionalidade permanecerão, notadamente que os preços de ativo refletem a interação de 

agentes racionais na busca de seu próprio interesse. Entretanto, seria necessária a revisão 

radical de outros argumentos como, por exemplo, que os preços são iguais ou se aproximam 

regularmente dos valores fundamentais dos ativos. Nesse sentido discrepâncias grandes entre 

os preços de mercado e os valores justos para os ativos ocorreriam frequentemente. O autor 

afirma ainda que os testes de eficiência na verdade testam a racionalidade dos agentes e as 

hipóteses do modelo “martingale”. 

Grossman & Stiglitz (1980), estendendo o modelo de expectativas racionais de ruído 

de Lucas (1978), mostraram que “o equilíbrio competitivo é incompatível com mercados 

especulativos informacionais, porque ele seria composto de indivíduos com crenças muito 

similares (quase homogêneo)”. Os preços dos ativos não podem refletir perfeitamente a 

informação disponível, porque se o fizesse, aqueles que gastaram recursos para obtê-las não 

obteriam nenhuma compensação por esse esforço. 

Shiller (1979) mostra que a volatilidade das taxas de juros de longo prazo, medida 

como a variância dos retornos de curto prazo em títulos de dívida de longo prazo, parece 

exceder os limites impostos pelos modelos que calculam aproximadamente essas taxas de 

longo prazo como a média das taxas futuras de curto prazo racionalmente esperadas mais um 

prêmio por liquidez. Esse excesso de volatilidade implica num certo grau de previsibilidade 

para as taxas de longo prazo. Shiller (1981) mostrou que os índices de preços de ações 
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parecem ser muito voláteis para que os movimentos de preços desses índices possam ser 

realisticamente atribuídos ao advento de novas informações objetivas. As medidas de 

volatilidade dos preços das ações ao longo de um século parecem de cinco a treze vezes 

maiores do que seria justificável. A implicação básica deste fato é que as decisões de alocação 

de capital seriam ineficientes se baseadas nos preços das ações. Leroy e Porter (1981) também 

mostraram que o mercado de ações apresenta “excesso de volatilidade” e rejeitaram a 

eficiência de mercado. Marsh e Merton (1986) analisaram a metodologia de limitações da 

variância utilizada por Shiller (1981) concluindo que essa abordagem não pode ser usada para 

testar a racionalidade do mercado de ações. 

Black (1986) introduziu o conceito de “noise traders”, que são os investidores não 

informados que negociam com base em informação privada, tais como rumores, sugestões de 

analistas ou investidores, etc., e esperam obter lucro nessa transação. O autor mostra que esses 

investidores são essenciais para a existência de liquidez nos mercados. Como consequência do 

ruído causado por esses investidores os mercados são relativamente ineficientes, embora 

geralmente não seja possível ter vantagem dessas ineficiências. Adicionalmente, o ruído torna 

muito difícil testar prática ou teoricamente teorias sobre como os mercados financeiros e 

econômicos funcionam. French e Roll (1986) verificaram que os preços são muito mais 

voláteis durante o horário de negociação que fora desse horário. Os autores deduzem que esse 

fato se deve à transações com base em informações privadas, ou seja, o mercado gera suas 

próprias notícias. 

Summers (1986) argumenta que muitos dos testes estatísticos de eficiência de mercado 

tem baixo poder discriminatório em relação às formas plausíveis de ineficiência. As 

avaliações de mercado podem variar substancialmente e persistentemente das expectativas 

racionais do valor presente dos fluxos de caixa sem deixar evidências estatísticas 

significativas no padrão de retornos ex-post. 

Fama e French (1988) encontraram nível significativo de autocorrelações negativas 

para retornos de carteiras de ações com horizonte acima de um ano. Este fato poderia ser 

induzido por um processo lento de reversão à média e os testes sugerem que a variação de 

retornos de longo prazo é previsível a partir de retornos passados em cerca de vinte e cinco a 

quarenta por cento dos casos. Lo e MacKinley (1988) rejeitaram fortemente a hipótese de 

passeio aleatório para retornos semanais de ações comparando estimativas de variância 

obtidos com dados para diferentes frequências. Cutler et al (1989) verificaram que as notícias 

sobre valores fundamentais não explicam satisfatoriamente movimentos de mercado, pois 

grandes variações de mercado geralmente ocorrem em dias sem grandes notícias. 
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Eun e Shim (1989) encontraram um grau significativo de interdependência entre nove 

mercados internacionais de ações, sendo os resultados consistentes com o conceito de 

eficiência informacional. 

Fama (1970) havia colocado claramente a posição de consenso no sentido de que os 

mercados seguiam aproximadamente um modelo de passeio aleatório e que as variações nos 

retornos de ações seriam imprevisíveis, distinguindo três diferentes formas de eficiência: 

fraca, semiforte e forte. Num segundo trabalho seminal sobre o tema Fama (1991) admitia que 

a eficiência de mercado por si só não era testável, pois os testes de eficiência envolviam uma 

hipótese conjunta a de eficiência de mercado e a do modelo de equilíbrio de preços do ativo. 

Por essa época já estava clara a redundância entre as formas fraca e semiforte de eficiência. 

Fama (1991) reconhecia que uma versão mais fraca e economicamente mais sensata de 

eficiência seria que “os preços refletem a informação até o ponto onde os benefícios 

marginais de se agir com base na informação (os lucros a serem feitos) não excedam os custos 

marginais”. Malkiel (2005) mostra que os gestores profissionais de investimento não 

conseguem superar os “benchmarks” para os índices de ações e assim, de um modo geral, 

evidencia que os preços de mercado parecem refletir toda a informação disponível. 

Em função da “enxurrada” de artigos decretando a morte da hipótese de mercado 

eficiente Rubinstein (2001) analisou a evidência histórica mais séria contra a racionalidade de 

mercado e conclui que os mercados são racionais. Nesse mesmo sentido Malkiel (2003) 

examinou os ataques à hipótese de mercado eficiente e concluiu que “os mercados de ações 

são muito mais eficientes e muito menos previsíveis que alguns artigos acadêmicos nos levam 

a acreditar”. Para o autor mercados eficientes são aqueles onde é impossível para os 

investidores “obterem retornos acima da média sem assumirem riscos acima da média”. Ainda 

nesta vertente, Schwert (2003) mostrou que quando anomalias são identificadas e publicadas 

em artigos acadêmicos, os participantes de mercado implementam estratégias de 

conformidade com o artigo e subsequentemente essas anomalias se reduzem ou desaparecem. 

Desse modo, os resultados das pesquisas tornam os mercados mais eficientes. Já Allen, 

Morris e Shin (2003) mostraram que quando há informação diferenciada entre os participantes 

de mercado, a lei das expectativas reiteradas não é observada e a informação pública tem um 

impacto desproporcional à sua importância na formação dos preços de mercado. 

Para Timmermann e Granger (2004) os testes de eficiência de mercado espelham os 

testes de otimização de uma projeção no contexto de um dado conjunto de informação. 

Entretanto, o fato de que os testes de eficiência de mercado buscam estabelecer oportunidades 

de transações lucrativas em tempo real, implica que a padrões de projeções estáveis não 
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persistam por muito tempo, dado que se autodestruirão quando descobertos por um número 

suficientemente grande de investidores. Em consequência isto complica os testes formais de 

eficiência de mercado e a busca por abordagens de projeções bem sucedidas. 

Pesaran (2005) considerou que um agente econômico informado possui vantagens 

comparativas em relação a outro agente não informado com a mesma função utilidade e essa 

existência de custos de informação diferentes entre os agentes implica em um problema de 

seleção adversa para os não informados. O sistema de preços refletiria parcialmente a 

informação dos agentes informados, propagando mais informações aos não informados. 

Haveria, portanto, uma situação de equilíbrio que seria Pareto ótimo. A não verificação de 

eficiência na forma forte implica em equilíbrio, na assimetria de informação, na figura do 

“insider” e na existência de ruído. 

Yen and Lee (2008) segregaram as evidências empíricas sobre a hipótese de mercado 

eficiente dos anos sessenta aos anos noventa discriminando as que davam suporte, das que 

tinham resultados inconclusivos e das que eram contrárias à eficiência de mercado. A seguir 

os autores apresentaram uma revisão do debate sobre a eficiência de mercado neste século 

vinte e um e concluíram que a hipótese de mercado eficiente continuará ter um papel 

relevante nas finanças modernas por muitos anos. 

Lee et al (2010), com uma técnica de painel de dados estacionários que incorporam 

múltiplas quebras estruturais, investigam se a hipótese de mercado eficiente é válida em 

mercados de ações com diferentes níveis de desenvolvimento econômico ao longo do período 

de Janeiro de 1999 a Março de 2010. A evidência indica que após acomodar várias formas 

gerais de dependência transversais (“cross-sections”) e controlar os vieses de amostra finita, 

as séries de preços de ações parecem ser estacionárias em trinta e seis países desenvolvidos e 

vinte e seis países em desenvolvimento, o que é inconsistente com a hipótese de mercados 

eficientes. 

Portanto, observam-se basicamente dois conjuntos de críticas, o primeiro se refere à 

verificação empírica das premissas de um determinado modelo e o segundo se refere à 

natureza teórica das mesmas. Ainda, com relação ao primeiro, Campbell, Lo e MacKinlay 

(1997) sintetizam os vários testes e os resultados do modelo “random walk” e do modelo 

“martingale”. 
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2.2. Testes de Eficiência 

 

Em seu livro seminal Campbell, Lo e MacKinlay (1997, pp. 24 – 25) ponderam que 

devido às dificuldades de interpretação dos resultados dos testes de eficiência, em função do 

problema da hipótese conjunta, e o fato de que a eficiência perfeita ser na prática uma 

referência (“benchmark”) irrealista, eles preferem não tomar uma posição a respeito da 

eficiência de mercado em si. Os autores preferem medir a eficiência e focar nos métodos 

estatísticos que podem ser utilizados para testar a hipótese conjunta e o equilíbrio de mercado. 

Bollerslev e Hodrick (1992) analisam os métodos econométricos para testar 

dependências temporais dos retornos de ações e a sua relação com eficiência de mercado. 

Muitos testes de eficiência de mercado assumem por comodidade que a precificação de ativos 

requer uma taxa de retorno constante, hipótese que não é geralmente rejeitada em testes de 

correlação serial de curto prazo. As teorias racionais de equilíbrio geral, no entanto, preveem 

a variação no tempo das taxas de retorno requeridas, como nos modelos de precificação de 

ativos de capital (CAPM) baseados em consumo de LeRoy (1973), Lucas (1978) e Breeden 

(1979). A despeito do apelo do CAPM, na prática o seu desempenho é ruim (Hansen e 

Singleton, 1982, 1983). Os modelos dinâmicos de precificação de ativos parecem explicar 

melhor o prêmio de risco variável. 

Embora existam várias evidências que os mercados de capitais são ineficientes, a 

importância desta conclusão depende das evidências contrárias (LeRoy, 1990). Segundo o 

autor, a versão de eficiência de mercado adotada pelos testes de limites de tolerância 

(“variance-bounds”) é grosseiramente simplificada. Shiller (1979) e LeRoy e Porter (1981) 

desenvolveram testes de limite de variância para avaliar o modelo de valor presente no 

mercado de títulos de dívida e de ações respectivamente, constatando que os preços dos ativos 

são muito voláteis, violando dramaticamente o conceito de eficiência de mercado. Shiller 

(1981) procura averiguar os motivos para essa volatilidade no mercado de ações, explica que 

a medida de incerteza sobre os dividendos futuros, o desvio-padrão, subestima a incerteza real 

futura, que se fundamentaria em objetos não observáveis que não podem ser avaliados 

estatisticamente. Flavin (1983) argumenta que em pequenas amostras os testes de limites à 

variância tendem a ser fortemente enviesados no sentido da rejeição da hipótese nula de 

eficiência de mercado. Kleidon (1986) por sua vez aponta que a comparação de preços de 

mercado e preços racionais calculados ex-post não é válida porque a série de preços reais não 

é estacionária e a construção dos preços racionais construídos a partir dos dividendos ex-post 

será muito menos volátil quando as taxas de desconto são constantes. Quando se considera a 
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condição de não estacionariedade dos preços, a limitação à variância condicional não é 

violada para os dados do índice de ações (S&P 500) e as expectativas de alterações no fluxo 

de caixa futuro causam as variações dos preços de mercado das ações. 

Campbell e Shiller (1987) mostraram como um modelo de valor presente pode ser 

testado quando as variáveis são estacionárias na primeira diferença. Para esse estudo os 

autores utilizaram a estrutura a termo dos títulos de dívida e o índice de ações. A metodologia 

VAR é utilizada para construir uma projeção ótima e irrestrita do valor presente das futuras 

alterações de preço das variáveis. No trabalho os modelos foram rejeitados tanto para ações 

como para títulos de dívida. As evidências indicaram que os desvios eram transitórios para o 

modelo de valor presente de títulos de dívida. Entretanto, para o índice de ações o desvio era 

persistente, embora fosse dependente da taxa de desconto utilizada. 

Timmerman (1995), mostra que os testes de cointegração do PVM parecem ser 

bastante robustos mesmo na presença de retornos esperados voláteis, desde que o processo 

dos retornos esperados não seja fortemente persistente. Quando os retornos esperados são 

fortemente persistentes a hipótese nula de não cointegração dificilmente será rejeitada pelos 

testes ADF para tamanhos de amostra pequenos. Com o aumento do tamanho da amostra para 

200 ou mais observações a probabilidade de rejeitar a hipótese nula aumenta rapidamente. 

Em um segundo artigo Campbell e Shiller (1989) testam um modelo da relação 

dividendo/preço e o comparam com a projeção das taxas de desconto e do crescimento dos 

dividendos futuros utilizando a metodologia de vetor autoregressivo (VAR). O logaritmo da 

relação entre dividendos e preços se move com o crescimento futuro racionalmente esperado 

dos dividendos, sendo que o logaritmo da relação entre dividendos e preços causa, no sentido 

de Granger, o crescimento real dos dividendos. As várias medidas utilizadas para a variável 

taxa de desconto não explicam os movimentos de preço das ações. 

Poterba e Summers (1988) analisaram o impacto de componentes transitórios na 

variância dos retornos de ações e os resultados mostraram que os componentes transitórios 

são responsáveis por mais da metade da variância dos retornos mensais. Há correlação serial 

positiva para os retornos das ações no curto prazo e negativa para os retornos das ações no 

longo prazo. A razão de variâncias está entre os testes mais poderosos para detectar o 

processo de reversão à média em preços de ações, embora tenham baixo poder para análise de 

alternativas à hipótese de passeio aleatório. Há duas possíveis explicações para o processo de 

reversão à média: a variação no tempo das taxas requeridas de retorno e modismos (“price 

fads”) com lenta redução de seu efeito. Se o movimento do preço contiver um forte 

componente transitório, para os investidores com uma visão de longo prazo o mercado de 
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capitais será menos arriscado do que pareceria, quando se considera a percepção de risco 

resultante da estimação da variância a partir de um período não muito extenso, utilizando-se o 

modelo do passeio aleatório. Outra observação dos autores, para explicar a existência do 

componente transitório, refere-se ao ruído diário no pregão em consequência da atividade de 

investidores cuja demanda por ações obedece a motivos especulativos. 

Cecchetti, Lam e Mark (1990) bem como Kandel e Stambaugh (1990) demonstraram 

que o processo de correlação serial negativa no longo prazo é consistente com o modelo de 

equilíbrio de precificação de ativos. Questionando esses trabalhos, Bonomo e Garcia (1994) 

mostraram que o resultado encontrado por aqueles autores se deve a uma má especificação do 

modelo de conversão markoviano do processo de conversão à média. Utilizando a 

especificação markoviana adequada o modelo não produz um processo de reversão à média na 

magnitude detectada nos dados. 

Há uma forte evidência de um “tradeoff” positivo entre a volatilidade do mercado 

acionário e o retorno esperado da carteira de mercado. Kim, Morley e Nelson (2001) 

mostraram que: (i) movimentos de preço não relacionados aos efeitos de conversão 

markoviana da volatilidade de mercado são imprevisíveis no longo prazo, e que (ii) no longo 

prazo as estimativas de parâmetros variáveis no tempo para a previsibilidade dos retornos de 

ações rejeitam qualquer processo sistemático de reversão à média em favor de um 

comportamento implícito do “tradeoff” histórico entre risco e retorno. 

Mankiw, Romer e Shapiro (1991) investigaram se os preços de índices de ação exibem 

excesso de volatilidade ou movimentos previsíveis em horizontes de um ano ou mais. 

Contrariamente à hipótese de mercado eficiente, em horizontes de cinco anos ou mais, as 

projeções baseadas no valor presente dos dividendos superam o preço de mercado como 

indicativo do preço justo futuro. A rejeição do modelo de equilíbrio e da eficiência de 

mercado é apenas moderadamente significativa. Não é possível, portanto, concluir-se com 

segurança a respeito da rejeição da hipótese nula de eficiência ou da confirmação de visões 

competitivas no tocante à flutuação dos preços de mercado de ações. 

Como os mercados são usualmente considerados como eficientes, as flutuações de 

preço devem ser resultado de movimento nas situações de equilíbrio. Dupuis e Tessier (2003) 

examinam o desempenho do mercado de ações norte-americano para tentar explicar a queda 

significativa no preço das ações ocorrida em Outubro de 1987 e a grande volatilidade, que são 

inconsistentes com a hipótese de eficiência de mercado. Para tanto os autores utilizaram o 

modelo “structural vector-error-correction model” (SVECM) e definem o valor fundamental 

da ação aquele calculado pelo modelo com base nos efeitos cumulativos de choques 
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permanentes de taxas de desconto e de dividendos. O resíduo resultante em relação a esse 

valor fundamental seria o componente transitório, indicando o grau de sub ou sobre avaliação 

do preço da ação. Os resultados empíricos mostraram que (i) a volatilidade dos preços era 

maior que a volatilidade dos dividendos; (ii) há um importante componente transitório nos 

preços das ações. Assim, inovações transitórias afetam significativamente as flutuações 

trimestrais dos preços dos ativos, enquanto que a dinâmica de taxas de desconto e dividendos 

é fortemente influenciada por seus respectivos choques permanentes. 

Nasseh e Strauss (2004) examinam a existência de uma relação estável entre preços de 

ações e dividendos, nas décadas de 80 e 90, para firmas incluídas no índice S&P 100. Os 

resultados dão suporte ao PVM e a cointegração entre preços e dividendos para grandes 

corporações durante a maior parte do período da amostra. Os preços de ações explicam mais 

de um terço dos movimentos nos dividendos no curto prazo. Entretanto, os preços das ações 

parecem estar superavaliados em 43% no final da década de 90. As taxas reais de juros tem 

impacto significativo nos curto prazo no preço das ações, porém nenhum efeito de longo 

prazo nas inovações de dividendos. O declino das taxas nominais de juros explicam 

aproximadamente metade da sobre avaliação, enquanto que o choque nos pagamentos de 

dividendos explica a outra metade. 

O comportamento de preços de ações no início do século XXI, com dramáticos 

aumentos e quedas de preço, aumentou o interesse de pesquisa na questão do valor 

fundamental dos ativos, e consequentemente no PVM e na relação entre dividendos e preços. 

As evidências empíricas apontam para duas linhas básicas, a saber: (i) a existência de raiz 

unitária na razão entre preço e dividendos implica na existência de bolhas racionais, como em 

Bohl e Siklos (2004), entre outros; e (ii) os testes de integração fracional da relação entre 

dividendos e preços rejeitam significativamente a hipótese nula de bolhas racionais, 

implicando em que o logaritmo do “dividend yield” segue um processo de reversão à média, 

mesmo que o mercado se caracterize por uma longa memória, como em Koustas e Serletis 

(2005). McMillan (2006) procura explicar o movimento de preços recente pela perspectiva de 

limites à arbitragem. McMillan (2007) considera que mesmo que os preços e dividendos 

estejam cointegrados, eles podem exibir uma dinâmica não linear no processo de reversão à 

média e propõe um modelo empírico que explica a não-linearidade pelos custos de transação e 

pelos “noise traders”. 

A China efetuou importantes reformas em sua economia e no mercado de capitais ao 

longo dos últimos vinte anos. Thiele (2014) analisou a observância da hipótese de mercados 

eficientes para ações nas Bolsas de Shangai e Shenzen entre 1990 e 2013. Os resultados 
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demonstram a rejeição do modelo de passeio aleatório e indicaram a existência de 

dependência de longo prazo. Os testes demonstraram que o grau de persistência e a duração 

do ciclo tem se reduzido ao longo do tempo. 
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3. Modelo de Valor Presente 

3.1. Modelo de Valor Presente 

 

Segundo Pindyck (1993), o PVM descreve o preço racional de um ativo como a soma 

do valor presente dos benefícios atual e futuros por ser o proprietário desse ativo. Mudanças 

no preço são devido a mudanças nos fundamentos, sejam alterações dos benefícios futuros 

(ψt+i) ou da taxa de desconto (δ). 

𝑃𝑡 =  𝛿 ∑ 𝛿𝑖𝐸𝑖𝜓𝑡+𝑖
∞
𝑖=0        (3.1) 

onde ψt é o ganho de conveniência marginal unitário para 1 período. Esse ganho corresponde 

ao benefício de manter uma unidade da commodity do início ao fim do período t, líquido de 

custos de armazenagem e seguros. A taxa de retorno que o investidor requer para manter uma 

unidade da commodity é δ, que é igual a 1/(1+μ), onde μ é a taxa de desconto para um período 

específico para a commodity em questão. 

A maioria dos testes do modelo foi realizada com ações, onde os benefícios são os 

dividendos, ou títulos de empréstimos (bonds), onde os benefícios são o pagamento de juros e 

de principal. Problemas de obtenção de dados e estatísticos fizeram com que essas pesquisas 

dessem resultados ambíguos. Esses testes mostraram uma volatilidade excessiva ou 

previsibilidade dos retornos. Mankiw, Romer & Shapiro (1991) discutem esses testes; 

Campbell & Shiller (1987) testam restrições implícitas do modelo na dinâmica conjunta de Pt 

e ψt. Pindyck & Rotemberg (1990b) desenvolvem testes baseados na correlação de valor. 

Com relação a ações, um problema é a medição de benefícios, pois embora os lucros e 

dividendos sejam pagos trimestralmente, as empresas geralmente divulgam previamente essas 

informações. 

A aplicação do PVM para commodities ajuda no entendimento dos movimentos de 

preço e permite o teste de racionalidade na precificação da commodity, ao mesmo tempo em 

que proporciona evidências quanto à robustez do modelo de valor presente. Quando a 

commodity é transacionada em mercados de futuros o modelo torna-se ainda parcimonioso, 

podendo ser totalmente escrito em termos dos preços spot e futuros. 

Para uma commodity estocável, o fluxo de benefícios ψt é o ganho de conveniência 

obtido ao se manter estoques (estabilizar a produção, evitar faltas de estoque e facilitar a 

programação de produção e vendas). Esse ganho de conveniência é a razão pela qual as 
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empresas mantêm estoques, mesmo quando o ganho de capital esperado é inferior a taxa 

ajustada ao risco, ou até mesmo negativa. Embora controverso o ganho de conveniência é 

importante para muitas commodities. Pindyck (1993) menciona que embora para ouro o 

ganho de conveniência é quase sempre muito pequeno, algumas vezes as empresas incorrem 

em custos esperados de 5 a 10 por cento ao mês, mais custos de oportunidade e de estocagem, 

para manter estoques de cobre, madeira e óleo de aquecimento. 

O ganho de conveniência para uma commodity é análogo ao dividendo para uma ação. 

Se a commodity é bem definida e bastante transacionada e se o estoque agregado é sempre 

positivo, então a equação (3.1) é válida e o preço deve ser igual ao valor presente do ganho de 

conveniência futuro esperado. Dessa maneira o PVM explica de modo compacto, através das 

alterações do ganho de conveniência, as mudanças no preço de uma commodity. Usualmente 

mudanças de preços de commodities são explicadas através de mudanças na oferta e demanda 

do item. Entretanto, essas mudanças, por sua vez, trazem mudanças nos ganhos de 

conveniência futuros esperados. 

No caso do ouro, em que o ganho de conveniência é muitas vezes não 

significativamente diferente de zero, a razão é que os inventários, mantidos por razões de 

investimento, são muito grandes em relação à produção, cerca de 50 vezes a produção anual. 

Investidores racionais mantêm estoques de ouro quando eles entendem que há uma 

probabilidade suficientemente grande de que o ganho de conveniência venha aumentar 

substancialmente no futuro. 

Para commodities transacionadas em mercados de futuros, o ganho de conveniência 

pode ser medido direta e precisamente, caso não haja oportunidades de arbitragem. 

Campbell & Shiller (1987) mostraram que o PVM de um ativo e seu fluxo de 

benefícios são cointegrados e derivaram implicações testáveis para a dinâmica conjunta de 

ambos. Pindyck (1993) se baseia em Campbell & Shiller (1987) para testar o valor preditivo 

do modelo para os preços de cobre, madeira, óleo de aquecimento e ouro. Pindyck (1993) 

mostra que o modelo de PVM impõe restrições similares para a dinâmica conjunta dos preços 

spot e futuros de uma commodity estocável. 

O PVM é dado pela equação (3.1). A equação (3.1) é a solução para a equação 

diferencial 𝐸𝑖𝑃𝑖+𝐼 = (1 + 𝜇)𝑃𝑡 −  𝜓𝑡. Inicialmente μ é considerado como constante e pode ser 

escrito como μ = r + ρ, onde r é igual a taxa do ativo livre de risco e ρ é um prêmio de risco. 
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Para commodities cujos contratos futuros são bastante negociados, os preços futuros 

podem ser utilizados para medir o ganho líquido marginal de conveniência. Seja 𝜓𝑡,Τ o fluxo 

capitalizado do ganho de conveniência unitário, líquido de custos estocagem para o período 

t+T. Para evitar ganhos de arbitragem é necessário que: 

𝜓𝑡,Τ = (1 + 𝑟𝑇)𝑃𝑡 − 𝑓𝑇,𝑡       (3.2) 

onde, Pt é o preço spot, fT,t é o preço a termo para entrega em T+t e rT é a taxa de juros livre 

de risco para T períodos. O retorno estocástico por manter uma unidade da commodity de t a 

t+T é 𝜓𝑡,𝑇
∗ + 𝑓𝑇,𝑡 − 𝑃𝑡. 

Para muitas commodities, os contratos futuros são transacionados em muito maior 

quantidade que os contratos a termo e os dados estão disponíveis. O contrato futuro é marcado 

a mercado, havendo transferência de recursos todos os dias. Conforme French (1983) & 

Pindyck (1990) as diferenças de preços entre os dois tipos de contrato é muito pequena e por 

essa razão Pindick (1993) utiliza os preços futuros, FT,t, ao invés do preço a termo fT,t e 

trabalha com o ganho de conveniência para um mês cuja notação por ele adotada é ψ1, e 

preços futuros F1,t. 

Para validade do PVM é necessário que os estoques sejam sempre positivos. Com base 

em aproximadamente 20 anos de dados, Pindyck (1993) nunca constatou que os estoques 

agregados chegassem a zero. No entanto, Kahn (1992) indica que faltas de estoques para 

produtos acabados podem ocorrer. Como os custos por falta de estoque são muito altos para a 

empresa, a probabilidade de sua ocorrência é muito baixa. Além disso, as firmas podem 

comprar ou vender nos mercados futuros e a termo, com baixos custos de transação, e com 

isso evitar faltas de estoques. Pindyck (1994) mostrou que para cobre, óleo de aquecimento e 

madeira o ganho de conveniência é altamente convexo ao nível agregado de estoques e se 

torna bastante grande quando o estoque se torna pequeno, razão pela qual as empresas nunca 

deixam ocorrer faltas de estoque. 

 

3.2. Implicações do PVM para os Preços Spot e Futuros 

 

Campbell & Shiller (1987) demonstraram que se o preço atual Pt e o ganho de 

conveniência ψt são ambos integrados de ordem 1, a relação de valor presente da equação 
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(3.1) implica que ambos são co-integrados e o vetor de co-integração é (1-1/μ)’. “Spread”, a 

diferença entre os preços spot e futuros é definido como: 

𝑆𝑡
′ =  𝑃𝑡 −  (1/𝜇)𝜓𝑡.        (3.3) 

Esse spread será estacionário. Portanto, pode-se estimar o retorno esperado de uma 

commodity, μ, ao se rodar a regressão de co-integração de Pt e ψt. 

Com base nas equações (1) e (3) demonstra-se que: 

𝑆𝑡
′ =  (1/𝜇) 𝐸𝑡Δ𝑃𝑡+1        (3.4) 

Portanto, conforme Pindyck (1993), Pt e ψt contém toda a informação necessária para 

se estimar Pt+1 de um modo ótimo, se o mercado de futuros for eficiente. Substituindo (3.2) e 

(3.3) em (3.4) percebe-se que o preço futuro é uma estimativa enviesada do preço spot futuro 

e o viés é igual ao retorno extraordinário esperado da commodity: 

𝐸𝑡𝑃𝑡+1 = 𝐹1,𝑡 + (𝜇 − 𝑟)𝑃𝑡.       (3.5) 

Tanto a equação (3.4) como a (3.5) podem ser usadas para prever Pt+1, se μ for 

conhecido. Campbell & Shiller (1987) mostram ainda que as equações (3.1) e (3.3) juntas 

implicam que 𝜇𝑆𝑡
′  é o valor presente das mudanças futuras esperadas do ganho de 

conveniência: 

𝜇𝑆𝑡
′ = 𝐸𝑡 ∑ 𝛿𝑖∞

𝑖=1 Δ𝜓𝑡+𝑖.       (3.6) 

As equações (3.4) e (3.6) mostram como os preços spot e futuros descrevem a 

expectativa do mercado de como ψt e Pt evoluirão. 

Se, por simplicidade μ = r, como é o caso para a maioria das commodities agrícolas e 

também para ouro, então, 𝑆𝑡
′ = (1/𝑟)(𝐹1,𝑡 − 𝑃𝑡). 

Se, por um lado, ψt = 0, → 𝐸𝑡𝑃𝑡+1 = 𝐹1,𝑡 = (1 + 𝑟)𝑃𝑡 e 𝑆𝑡
′ = 𝑃𝑡. Embora o ganho de 

conveniência seja zero, as pessoas mantêm estoques da commodity porque elas esperam 

racionalmente que o preço aumente na mesma variação da taxa de juros porque elas esperam 

que o ganho de conveniência aumente no futuro. De fato, 𝑃𝑡 = 𝐸𝑡 ∑ 𝛿𝑖Δ𝜓𝑡+𝑖𝑖 , ou seja, o valor 

presente esperado de futuros aumentos nos ganhos de conveniência. Segundo Pindyck (1993) 

este é tipicamente o caso de ouro, onde os estoques são muito grandes em relação à produção. 
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Se os estoques de ouro são baseados em “fundamentos racionais”
1
 só pode ser porque há uma 

chance de que o ganho de conveniência do ouro irá subir fortemente no futuro. 

Se, por outro lado, Pt < F1,t < (1 + r)*Pt, então 𝑆𝑡
′ > 0, e espera-se que tanto o preço 

como o ganho de conveniência subam. Note que 𝑆𝑡
′ < 0 significa que o valor presente das 

alterações esperadas do ganho de conveniência ψt é negativo. Isto ocorre somente se ψt é 

grande de modo que F1,t < Pt. Nesse caso a expectativa é que o preço e os ganhos de 

conveniências caiam com o ajuste entre suprimento e demanda para níveis de equilíbrio de 

longo prazo, com a subida dos estoques. Por exemplo, greves ou outras interrupções de 

fornecimento podem causar aumentos grandes no preço spot, como aconteceu com o preço 

spot de cobre em 1974, 1979 – 80 e 1988 – 89. Corretamente o mercado esperava que esses 

fenômenos fossem temporários. 

Como Campbell & Shiller (1987) demonstraram, as equações (3.4) e (3.6) podem ser 

usadas para testar o modelo de valor presente. Inicialmente suponha que μ tenha sido 

estimado, por exemplo, a partir de regressão de co-integração e considere um vetor de 

variáveis zt que podem afetar os preços futuros spot. Essas variáveis poderiam ser produção, 

inventário, demanda, etc. A equação (3.4) implica em que em regressões da forma mostrada 

na equação (3.7) abaixo os termos bi serão coletivamente insignificantes: 

 

∆𝑃𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑡−1
′ + ∑ 𝑏𝑖𝑧𝑖,𝑡−1 + 휀𝑡𝑖      (3.7) 

 

Em segundo lugar a equação (3.6) implica que os testes de causalidade de Granger 

devem mostrar causalidade de 𝑆𝑡
′  com os Δ𝜓𝑡+𝑖  futuros. A equação (3.6) também implica 

num conjunto de restrições num vetor autoregressivo de 𝑆𝑡
′  e Δ𝜓𝑡. 

Um problema para o teste é que se Pt e ψt estão em bases nominais, o retorno nominal 

esperado μ irá flutuar, mesmo que o retorno real seja constante. Para ações e títulos de dívida, 

Campbell e Shiller (1987) lidam com este problema deflacionando as variáveis, mas este 

procedimento introduz ruído gerencial. No mercado de futuros, Pindyck (1993) evita este 

                                                           
1
 Segundo Pindyck (1993) se os estoques de ouro forem baseados em uma bolha racional, a equação (3.1) 

incluirá um termo bt, tal que bt = δEtbt+1. 
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problema utilizando a equação (3.2) substituindo o preço do mercado a termo pelo preço do 

mercado de futuros. Assim, ele define um novo spread 𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑡
′, e substitui (2) por ψt: 

𝑆𝑡 = 𝐹1,𝑡 − (1 − 𝜌)𝑃𝑡 ,       (3.8) 

 

onde ρ = μ – r é o retorno extraordinário esperado para a commodity. Desse modo St é o 

spread futuro do spot, ajustado pelo viés projetado no preço futuro. Da equação (3.8) vemos 

que os preços futuros e spot são co-integrados e o vetor de co-integração é (1  ρ- 1)’. Portanto, 

uma regressão simples de F1,t e Pt pode estimar o retorno extraordinário esperado ρ. Se os 

retornos reais esperados são constantes, de modo semelhante, os retornos extraordinários 

esperados também serão constantes e podem ser estimados a partir dessa regressão, sem 

necessidade de recorrer ao Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) ou 

quaisquer outros modelos de precificação de ativos. 

A equação (3.4) também pode ser escrita em termos de St, e conforme pode ser visto, o 

spread St é uma projeção sem viés da mudança no preço spot. Note que a equação (3.9) 

também pode ser derivada diretamente da equação (3.5): 

𝑆𝑡 = 𝐸𝑡∆𝑃𝑡+1         (3.9) 

Conforme Pindyck (1993), novamente, os atuais preços futuros e spot são suficientes 

para uma projeção ótima dos preços spot futuros. Esta condição é usada algumas vezes para 

testar a eficiência de mercados futuros. Entretanto, uma falha nesses testes não significa que 

os mercados futuros sejam ineficientes. Pode significar, por exemplo, que o preço spot se 

desvia da relação ditada pela equação (3.1) de modo que o viés entre o preço futuro e o preço 

spot esperado difere de ρPt e que a equação (3.9) não é válida. 
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4. Contratos de Boi Gordo, Dólar, Café Arábica e Milho 

 

4.1. Contratos Futuros 

 

As principais características dos contratos futuros das commodities abrangidas neste 

estudo são mostradas na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1: Características dos contratos futuros de Boi Gordo, Café Arábica, US Dólar e Milho 

 Boi Gordo 

(BGI) 

Café Arábica 

(ICF) 

US Dólar 

(DOL) 

Milho (CCM) 

Objeto Bovinos 

machos, 16 

arrobas 

líquidas; idade 

máxima 42 

meses 

Café cru, grão, 

coffea arabica, 

tipo 4-25 (4/5), 

bebida dura 

Taxa de 

Câmbio 

R$/US$ 

Milho grão a granel, 

duro/semiduro, 

amarelo, última safra, 

máx 14% 

Tamanho 330 arrobas 

líquidas 

100 sacas 60kg 

líquidos 

US$ 

50.000,00 

27 ton métricas (450 

sacas) 

Cotação R$/@ US$/saca 60kg R$/US$ 

1.000 

R$/saca 60kg 

Último Dia 

Negociação 

Último dia útil 

do mês 

6º d.u. anterior 

ao último dia do 

mês 

Primeiro 

dia útil do 

mês 

Dia 15 do mês de 

vencimento 

Meses 

Vencimento 

Todos os meses Março, maio, 

julho, setembro 

e dezembro 

Todos os 

meses 

Janeiro, março, maio, 

julho, agosto, 

setembro e novembro 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2. Contratos Spot 

 

Os dados de preço para os contratos a vista foram obtidos a partir do site do Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” – ESALQ da Universidade de São Paulo – USP para as “commodities” 

agropecuárias e do Banco Central do Brasil para a taxa de câmbio, conforme Tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2: Especificação do Preço a vista (“spot”) para Boi Gordo, Café Arábica, US Dólar e Milho 

 Boi Gordo (BGI) Café Arábica (ICF) US Dólar 

(DOL) 

Milho 

(CCM) 

Indicadores de 

Preço 

Média Ponderada 

no Estado de São 

Paulo – a vista 

Preço por saca 60kg, 

tipo 6, posto na 

cidade de São Paulo 

– a vista 

Taxa de 

Câmbio 

PTAX 

R$/US$ 

Preço por 

saca 60kg – 

a vista 

Fonte CEPEA – 

ESALQ 

CEPEA – ESALQ Banco 

Central do 

Brasil 

CEPEA – 

ESALQ 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5. Procedimentos Metodológicos 

 

A seguir são descritos os testes efetuados. 

5.1. Testes do Modelo 

 

Dado ρ, as equações (3.6) e (3.9) podem ser usadas para testar a equação (3.1), com St 

substituindo 𝜇𝑆𝑡
′ . Em primeiro lugar a equação (3.9) implica que quaisquer variáveis na 

informação obtida em t – 1 não devem ser correlacionadas com os resíduos de uma regressão 

de ∆𝑃𝑡 e St-1. Desse modo podem ser efetuadas na forma: 
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∆𝑃𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑖𝑖 𝑧𝑖,𝑡−1 + 휀𝑖      (5.1) 

 

onde os 𝑧𝑖 são quaisquer variáveis que possam afetar o preço, sejam variáveis específicas tais 

como produção e inventários, sejam variáveis econômicas, tais como crescimento do PNB e 

inflação. Os termos b1, b2, etc. são então testados para verificar se eles são significativamente 

diferentes de zero. 

Isto requer uma estimativa de ρ para construir St. Para tanto Pindyck (1993) usa a 

estimativa da regressão de F1,t e Pt e então a média amostral de ρ. Isto equivale a média 

amostral de (Pt+1 – F1,t)/Pt. Uma rejeição da hipótese nula significa que a equação (5.1) não é 

válida ou que a estimativa de ρ usada em St é muito diferente do seu valor real. Esta segunda 

possibilidade pode ser eliminada ao se rodar a regressão abaixo e de novo testar se os bi são 

zero: 

 ∆𝑃𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑃𝑡−1 + 𝛼2𝐹1,𝑡−1 + ∑ 𝑏𝑖𝑖 𝑧𝑖,𝑡−1 + 휀𝑡.    (5.2) 

 

Em segundo lugar, uma vez que 𝑆𝑡 = 𝜇𝑆𝑡
′, a equação (3.6) implica que St deve causar 

Δψt. Pindyck (1993) faz os testes de causalidade de Granger entre St e Δψt novamente, 

construindo St primeiramente a partir da estimativa de ρ da regressão de co-integração e em 

seguida usando a média amostral. 

Em terceiro lugar, conforme mostrado por Campbell & Shiller (1987), a equação (3.1) 

implica em restrições nos parâmetros de um vetor de autoregressão de St e Δψt. Considerando 

especificamente o vetor de autoregressão de ordem p, tem-se: 

∆𝜓𝑡 = ∑ 𝛾11𝑘Δ𝑝
𝑘=1 𝜓𝑡−𝑘 + ∑ 𝛾12𝑘Δ𝑝

𝑘=1 𝑆𝑡−𝑘     (5.3a) 

𝑆𝑡 = ∑ 𝛾21𝑘Δ𝑝
𝑘=1 𝜓𝑡−𝑘 + ∑ 𝛾22𝑘Δ𝑝

𝑘=1 𝑆𝑡−𝑘     (5.3b) 

A partir da equação (3.6) nota-se que St é o valor presente das variações dos ganhos de 

conveniência futuros esperados (Δψt). Desse fato decorre que os parâmetros γijk devem 

obedecer ao seguinte conjunto de restrições de equações cross-seccionais Estas restrições se 

constituem em outro teste do modelo de valor presente: 

𝛾21𝑘 = −𝛾11𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑝, 𝛾221 = (
1

𝛿 − 𝛾121
) , 𝑒 𝛾22𝑘 = −𝛾12𝑘, 𝑘 = 2, … , 𝑝 2 

 

                                                           
2
 As restrições são derivadas do mesmo modo que em Campbell & Shiler (1987). Define-se xt = [Δψt, ..., Δψt-p+1, 

St, ... , St-p+1]´. Assim, a equação (3.12) pode ser reescrita como xt = Axt-1 + vt, onde A é uma matriz 2p por 2p. 

Além disso, as estimativas deste vetor de autoregressão são dadas por Etxt+k = A
k
xt. Seja g um vetor coluna cujo 

elemento p+1 é 1 e todos os demais 0 e h um vetor coluna cujo primeiro elemento é 1 e todos os demais 0. Então 

pela equação (6), 𝑆𝑡 = 𝑔′𝑥𝑡 = ∑ ℎ′𝐴𝑖𝑥𝑡
∞
1 = ℎ′𝛿𝐴(1 − 𝛿𝐴)−1𝑥𝑡. Esta condição deve ser válida para qualquer xt, 

de modo que 𝑔′(1 − 𝛿𝐴) = ℎ′𝛿𝐴, da qual todas as restrições decorrem. 
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5.2. A Dinâmica da Base Percentual Líquida 

 

Os testes acima seguem as restrições que a equação (3.1) impõe nos preços futuros e 

spot. Alternativamente pode-se trabalhar com a forma diferencial da equação (3.1) e estudar 

os componentes do retorno da commodity. Ao se impor uma estrutura nos retornos esperados 

como, por exemplo, o modelo CAPM, pode-se restringir a relação do ganho de conveniência 

com o preço, relação essa chamada de Base Percentual Líquida. A base percentual líquida é 

análoga a relação dividendo/preço para ações, que foi desenvolvida em Campbell & Shiller 

(1987). A fórmula da base percentual líquida é (1+r) – F1,t/Pt, que é igual a ψt/Pt. Pindyck 

(1993) usa a relação ψt-1/Pt. 

Campbell & Shiller (1988) derivaram uma relação de valor presente aproximada para 

o logaritmo da relação dividendo/preço e mostraram que isso implica no vetor autoregressivo 

dessa relação e na diferença entre o retorno esperado e a taxa de crescimento do dividendo. 

Como o ganho de conveniência pode ser negativo, Pindyck (1993) trabalha com uma relação 

simples e deriva uma relação de valor presente aproximada similar a de Campbell & Shiller 

(1998). Este parâmetro de ganho restringe o vetor de autoregressão da base percentual líquida 

e a diferença entre a taxa livre de risco e a mudança no ganho de conveniência. 

Pindyck (1993) define o retorno de uma commodity do início do período t ao início do 

período t+1 como: 

 

𝑞𝑡 = (𝑃𝑡+1 − 𝑃𝑡 + 𝜓𝑡)/𝑃𝑡.       (5.4) 

 

sendo yt a base percentual líquida, ou seja, 𝑦𝑡 = 𝜓𝑡−1 𝑃𝑡⁄ , a equação (5.4) pode ser reescrita 

como: 

𝑞𝑡 = (
𝜓𝑡𝑦𝑡

𝜓𝑡−1
+

𝜓𝑡𝑦𝑡

𝜓𝑡−1𝑦𝑡+1
− 1) .       (5.5) 

 

Linearizando qt em torno das médias amostrais 𝜓
−  e 𝑦

− : 

 

𝑞𝑡 ≈ 𝑦𝑡 (1 + 1
𝑦
−⁄ ) + Δ𝜓𝑡(1 + 𝑦

− ) 𝜓
−⁄ − 𝑦𝑡+1 𝑦

−  ⁄ .   (5.6) 

 

Segundo Pindyck (1993) para a maioria das commodities, 𝑦
−  é 1 por cento ou menos, 

de modo que β é menor que 1, mas bastante próximo da unidade. Campbell & Shiller (1998) 
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obtêm uma relação de valor presente para o logaritmo da razão dividendo/preço de uma ação, 

primeiramente ao escrever uma aproximação log-linear do logaritmo do retorno bruto da ação 

e também ao assumir que a relação do preço da ação com a soma do preço mais dividendo é 

constante. Essa relação, que Campbell & Shiller definem como ρ, é análoga ao β no modelo 

de Pindyck (1993). Pindyck (1993) trabalha com uma relação aritmética do ganho de 

conveniência com o preço, de modo que a única normalização requerida é que qt seja 

linearizado ao redor das medias amostrais 𝜓
−  e 𝑦

− .  

Definindo 𝛽 = 1 (1 + 𝑦
− )⁄ , e as variáveis normalizadas 𝑦𝑡

′ = 𝑦 𝑦
−⁄  e 𝜓𝑡

′ = 𝜓 𝜓
−⁄ , a 

equação (5.6) pode ser reescrita como: 

 

𝛽𝑞𝑡 ≈ 𝑦𝑡
′ − 𝛽𝑦𝑡+1

′ + Δ𝜓𝑡
′ .       (5.7) 

 

A solução para a equação (5.7) é uma relação de valor presente para a base percentual 

líquida normalizada 𝑦𝑡
′ e é igual ao valor presente do fluxo de retornos futuros por manter a 

commodity em estoque, líquido de alterações do ganho de conveniência normalizado: 

 

𝑦𝑡
′ ≈ ∑ 𝛽𝑗(𝛽𝑞𝑡+𝑗 − ∆𝜓𝑡+𝑗

′∞
𝑗=0 .      (5.8) 

 

Pindyck (1993) reconhece que essa é uma relação contábil aproximada, mas como 

Campbell & Shiller (1998) demonstraram ela pode ser combinada com um modelo econômico 

para cálculo dos retornos esperados. Pindyck (1993) assume que o retorno esperado é a soma 

da taxa de retorno do ativo livre de risco, que é variável no tempo, mais um prêmio de risco, 

ρ, que é constante. Assim, a equação (5.8) se torna numa descrição da commodity em termos 

dos seus fundamentos: 

 

𝑦𝑡
′ ≈ ∑ 𝛽𝑗(𝛽𝑟𝑡+𝑗 − ∆𝜓𝑡+𝑗

′ ) + 𝛽𝜌 1 − 𝛽⁄∞
𝑗=0 .    (5.9) 

 

Pela equação (5.9), numa situação de equilíbrio, onde rt é constante e EtΔψt+j = 0, para 

todos os j, o retorno esperado de uma commodity (μ = r + ρ) é igual a base percentual líquida 

yt. Se rt = 0 e EtΔψt+j = 0 (neste último caso, que se segue a partir das equações (3.4) e (3.6)), 

a equação (5.9) se reduz a 𝑦𝑡
′ =

𝛽𝜇

1−𝛽
=

𝜇

𝑦
−  ou μ = yt. Portanto, a menos que se espere 

mudanças na taxa de desconto, as mudanças esperadas de preço são sempre devido a 

mudanças esperadas no ganho de conveniência. 
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A equação (5.9) impõe restrições na dinâmica da base percentual líquida. Definindo 

𝜙𝑡 = 𝛽𝑟𝑡 − Δ𝜓𝑡
′ + 𝛽𝜌, de modo que 𝑦𝑡

′ = 𝐸𝑡 ∑ 𝛽𝑗𝜙𝑡+𝑗𝑗 , e considere o vetor autoregressivo 

de ordem p, tem-se: 

 

𝑦𝑡
′ = ∑ 𝛾11𝑘

𝑝
𝑘=1 𝑦𝑡−𝑘

′ + ∑ 𝛾12𝑘
𝑝
𝑘=1 𝜙𝑡−𝑘−1     (5.10a) 

𝜙𝑡−1 = ∑ 𝛾21𝑘
𝑝
𝑘=1 𝑦𝑡−𝑘

′ + ∑ 𝛾22𝑘
𝑝
𝑘=1 𝜙𝑡−𝑘−1.    (5.10b) 

 

A equação (5.9) implica nas seguintes restrições: 

 

𝛾211 = 1 − 𝛽𝛾111, 𝛾21𝑘 = −𝛽𝛾11𝑘, 𝑘 = 2, … , 𝑝, 𝑒 𝛾22𝑘 = −𝛽𝛾12𝑘, 𝑘 = 1, … , 𝑝. 

 

Estas restrições são análogas e derivadas da mesma maneira que as restrições no vetor 

autoregressivo (VAR) das equações (5.10a) e (5.10b), e podem ser usadas para testar a 

equação (5.9). 

 

5.3. Comportamento dos Preços Futuro e Spot 

 

Nessa seção discute-se o conjunto de dados e as inferências necessárias quando a 

informação não estiver disponível. 

Dados 

 

No trabalho de Pindyck (1993) todos os testes usam dados de preço para a primeira 

quarta-feira de cada mês e os preços são os de fechamento publicados no Wall Street Journal. 

Caso tenha ocorrido restrição de preço por limites de negociação impostos pela Bolsa, 

Pindyck (1993) usa os preços da terça-feira anterior. Caso esse preço também tenha sofrido 

restrição por limites impostos pela Bolsa, são utilizados os preços da quinta-feira seguinte. 

Caso também estes preços tenham sido objeto de restrição imposta pela Bolsa, Pindyck 

(1993) utiliza os preços da segunda-feira anterior. Neste trabalho foram utilizados os dados 

obtidos junto à BM&FBOVESPA de modo semelhante ao utilizado por Pindyck (1993). 

Em Pindyck (1993) o preço spot Pt é obtido, sempre que possível, utilizando o preço 

spot do contrato futuro expirando no mês t, de modo que o preço spot e o preço futuro 

pertencem exatamente ao mesmo produto e o intervalo de tempo entre eles é conhecido. Para 
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os meses em que o contrato spot não é transacionado, é utilizado um preço “spot” inferido a 

partir do contrato futuro ativo mais próximo. A inferência é feita extrapolando o spread entre 

esses contratos da seguinte forma: 

 

𝑃𝑡 = 𝐹1,𝑡(𝐹1,𝑡 𝐹2,𝑡⁄ )𝑛01 𝑛12⁄ ,       (5.11) 

 

onde F1,t e F2,t são os preços nos contratos futuros mais próximo e no subseqüente, 

respectivamente, e n01 e n02 são o número de dias entre t e a expiração do contrato mais 

próximo e entre o contrato mais próximo e o subseqüente. Neste trabalho como os dados são 

obtidos diariamente e os contratos futuros foram projetados com as mesmas especificações 

adotadas pela CEPEA não há necessidade da inferência adotada por Pindyck (1993). 

Preços “spot” são obtidos para todos os meses do ano, mas podem surgir erros se a 

estrutura a termo não for linear. Para verificar a magnitude dos erros causados por eventual 

não linearidade aguda da estrutura a termo dos spreads, Pindyck (1993) calculou os preços 

spot usando a equação (3.19) e os comparou com os preços spot reais para três das quatro 

commodities analisadas, encontrando pequena discrepância para as duas séries. 

A partir da série de preços Pt, Pindyck (1993) calcula o ganho marginal de 

conveniência para um mês, ψt, usando o contrato futuro com vencimento mais próximo e a 

taxa da Nota do Tesouro vigente no mesmo dia para o qual os preços futuros são mensurados. 

Quando o contrato futuro tem um horizonte maior que um mês, Pindyck (1993) infere o preço 

futuro para um mês, usando o contrato spot, quando existente, e o contrato futuro com 

vencimento mais próximo, ou, alternativamente se entre o contrato futuro cujo vencimento é o 

mais próximo e o contrato de vencimento subsequente, quando o contrato spot é inexistente 

para o mês em questão. Neste estudo foi utilizado um método semelhante, utilizando-se a taxa 

CDI como aproximação da taxa de juros livre de risco. 

Para testar a suficiência de Pt e Ft em projetar Ft+1, Pindyck (1993) utiliza o seguinte 

conjunto de variáveis no vetor zt: variação na taxa cambial do dólar em relação a dez outras 

moedas, as taxas de crescimento do Índice de Produção Industrial, do Índice de Preços de 

Commodities Industriais e do S&P 500. Exceto para ouro as variáveis no vetor zt ainda 

incluem o nível e a variação da produção mensal dos Estados Unidos da América (EUA) e os 

estoques de cada commodity. Todas as variáveis são medidas ao final do mês precedente em 

relação a data para as quais os preços são observados. 
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6. Apresentação e Análise de Resultados 

6.1. Estatísticas Descritivas 

 

Inicialmente são mostradas na Tabela 3 no Apêndice as estatísticas descritivas das 

variáveis preços spot, preço futuro e ganho de conveniência, construída a partir desses dois 

preços para a commodity boi gordo. A volatilidade das séries de preço spot e preço futuro são 

bastante próximas e o coeficiente de variação de ambas é aproximadamente 35%, o que as 

coloca como variáveis de alta dispersão. 

Estatísticas descritivas para a commodity café arábica são mostradas na Tabela 4 no 

Apêndice no mesmo formato adotado para a commodity boi gordo. As características das 

variáveis preço spot e preço futuro são semelhantes as verificadas para boi gordo. São 

variáveis de alta dispersão, com um coeficiente de variação de aproximadamente 52%. 

Na Tabela 5 no Apêndice são mostradas as estatísticas descritivas relativas ao dólar 

norte americano. As características são semelhantes às observadas para boi gordo e café 

arábica. O coeficiente de variação de ambos os preços é aproximadamente 22%. Em que pese 

a menor dispersão, elas são ainda consideradas variáveis de alta dispersão. 

A Tabela 6 no Apêndice mostra as estatísticas descritivas relativas a commodity 

milho. Diferentemente do observado nas demais commodities estocáveis o coeficiente de 

variação dos preços “spot” e futuro é aproximadamente 22%, semelhante ao do dólar. No 

entanto. Elas ainda são consideradas variáveis de alta dispersão. 

 

6.2. Análise Subjetiva 

 

Os preços a vista (“spot”) e do contrato futuro para boi gordo no período de Fevereiro 

de 1999 a Abril de 2014 são mostrados no Gráfico 1 abaixo. Visualmente o gráfico para boi 

gordo sugere que são séries não estacionárias, com tendência, e um comportamento bastante 

semelhante entre os preços “spot” e futuro. A possibilidade das duas séries estarem 

cointegradas será testada mais adiante. 
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Gráfico 1: Preços spot e do contrato futuro para boi gordo em reais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 2: Ganhos de Conveniência– valores em reais para Boi Gordo 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Nos gráficos 2 e 3 são mostrados o ganho de conveniência em valores monetários (R$) 

e a base percentual líquida, que reflete a porcentagem do ganho de conveniência verificado no 

período t-1 relativamente ao preço spot em t, comparada aos preços “spot” verificados para a 

commodity. O ganho de conveniência é representado pela diferença entre o preço spot 
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corrigido pela taxa de juros do ativo livre de risco até o próximo vencimento do contrato 

futuro e o preço futuro, medidos na primeira quarta-feira de cada mês, conforme metodologia 

adotada por Pindyck (1993). 

 

Gráfico 3: Ganhos de Conveniência – Base Percentual Líquida e Preço “Spot” para Boi Gordo 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nota-se que a base percentual líquida tende a subir quando há uma elevação do preço 

spot. Outro fator a ser ressaltado é a relevância da base percentual líquida como parte 

importante do retorno da commodity. 

Os preços “spot” e futuro para café arábica no período são mostrados no Gráfico 4 

abaixo. Visualmente o gráfico sugere que são séries não estacionárias, com tendência. Embora 

o comportamento dos preços “spot” e futuro ainda sejam semelhantes, nota-se um maior 

descolamento entre eles, em relação ao verificado na “commodity” boi gordo. 
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Gráfico 4: Preços spot e do contrato de futuros de café arábica em US$/saca 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Nos gráficos 5 e 6 abaixo são mostrados o ganho de conveniência em valores 

monetários (US$) e a base percentual líquida para café arábica. 

Gráfico 5: Ganhos de Conveniência de Café Arábica – valores em US$/saca 60kg 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Gráfico 6: Ganhos de Conveniência – Base Percentual Líquida e Preço Spot para Café Arábica 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

Chama a atenção o fato do Ganho de Conveniência de café ser predominantemente 

negativo. Nota- se também que a base percentual líquida tende a subir quando há uma 

elevação do preço spot. Outro fator a ser ressaltado é a relevância da base percentual líquida 

como parte importante do retorno da commodity. O Gráfico 7 abaixo mostra os preços “spot” 

e futuro para dólar. Visualmente o gráfico para o dólar americano sugere que as séries não 

sejam estacionárias. O comportamento dos preços é bastante semelhante entre si. 

Gráfico 7: Preços spot e do contrato de futuros de US Dólar em R$/US$ 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os gráficos 8 e 9 abaixo mostram o ganho de conveniência em valores monetários e a 

base percentual líquida. 

 

Gráfico 8: Ganhos de Conveniência de US Dólar – valores em R$/US$ 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Gráfico 9: Ganhos de Conveniência – Base Percentual Líquida e Preço Spot para US Dólar 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Nota- se que a base percentual líquida tende a subir quando há uma elevação do preço 

spot e vice-versa, porém a reação da base porcentual líquida é muito mais drástica que do 
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preço spot. Outro fator a ser ressaltado é a relevância bem menor da base percentual líquida 

em relação às outras commodities analisadas neste estudo. 

Os preços “spot” e futuro para milho no período de Agosto de 2.004 a Abril de 2014 

são mostrados no Gráfico 10 abaixo. Aparentemente as séries não são estacionárias. 

 

Gráfico 10: Preços spot e do contrato de futuros de Milho em R$/saca de 60kg 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Os gráficos 11 e 12 abaixo mostram o ganho de conveniência em valores monetários e 

a base percentual líquida para milho. 

Gráfico 11: Ganhos de Conveniência de Milho – valores em R$/saca de 60kg 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Em milho chama a atenção a relevância da base percentual líquida em relação ao preço 

spot da commodity. 

 

Gráfico 12: Ganhos de Conveniência – Base Percentual Líquida e Preço Spot para Milho 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Conforme Tabela 7 no Apêndice, a estatística t para a série Preço Spot apresentou o 

valor de 0,568967 com p-valor assintótico de 0,9889. Desse modo, H0 não é rejeitada, 

concluindo-se que o Preço Spot de boi gordo não é estacionário, sendo um processo integrado 

de, no mínimo, ordem 1, ou seja St ~ I (1). A Tabela 8 no Apêndice mostra o teste de raiz 

unitária para a série Delta do Preço Spot. A estatística t apresentou o valor de -3,39483 com p-

valor assintótico de 0,01117. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 5%, concluindo-se que a 

primeira diferença do Preço Spot para boi gordo é estacionária, ou seja, ΔPt ~ I (0). 

Na Tabela 9 abaixo, a estatística t para a série de Preços Futuros de boi gordo 

apresentou o valor de 0,156797 com p-valor assintótico de 0,9699. Desse modo, H0 não é 

rejeitada, concluindo-se que a série de Preços Futuros não é estacionária, sendo um processo 

integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja Ft ~ I (1). A Tabela 10 no Apêndice mostra o 

resultado do teste de raiz unitária para a série Delta do Preço Futuro. A estatística t apresentou 

o valor de – 2,88502 com p-valor assintótico de 0,0471. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível 

de 5%, concluindo-se que a primeira diferença do Preço Spot de boi gordo é estacionária, ou 

seja, ΔFt ~ I (0). 

Na Tabela 11 no Apêndice, a estatística t para a série Ganho de Conveniência 

apresentou o valor de – 2,62526 com p-valor assintótico de 0,0878. Desse modo, H0 é 

rejeitada, ao nível de 10%, concluindo-se que a série do Ganho de Conveniência é 

estacionária, ou seja, Ψt ~ I (0). O teste de raiz unitária para a série Delta do ganho de 

Conveniência de boi gordo é mostrada na Tabela 12 no Apêndice, a estatística t para a série 

Delta do Ganho de Conveniência apresentou o valor de -13,5458 com p-valor assintótico de 

1,095e-30. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 1%, concluindo-se que a série Delta do 

Ganho de Conveniência é estacionária, ou seja, ΔΨt ~ I (0). 

A Tabela 13 no Apêndice mostra os dados do teste ADF para a Base Percentual 

Líquida de boi gordo. A estatística t para a série Base Percentual Líquida apresentou o valor 

de -2,717 com p-valor assintótico de 0,0711. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 10%, 

concluindo-se que a série Base Percentual Líquida é estacionária, ou seja, BPLt ~ I (0). 

A Tabela 14 no Apêndice apresenta os resultados do teste de raiz unitária para o 

“spread” St (ρ_r) calculado com base no excesso de retorno (ρ) da regressão. O resultado da 

estatística t é – 2,42264, com p-valor de 0,1354. H0 não é rejeitada, concluindo-se que o 

Spread calculado com o ρ da regressão não é estacionário, sendo um processo integrado de, 
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no mínimo, ordem 1, ou seja St (ρ_r) ~ I (1). O teste de raiz unitária para o Spread de Boi 

Gordo, St (ρ_m), calculado com o excesso de retorno médio da amostra é apresentado na 

Tabela 15 no Apêndice. O resultado da estatística t é – 1,47157, com p-valor de 0,5483. 

Também neste caso H0 não é rejeitada, concluindo-se que o Spread calculado com o ρ médio 

não é estacionário, sendo um processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja  

St (ρ_m) ~ I (1). 

O teste de raiz unitária para o Spread de Boi Gordo, S
’
t (µ_r), calculado a partir do 

retorno µ da commodity calculado pela regressão é apresentado na Tabela 16 no Apêndice. O 

resultado da estatística t é 0,141621, com p-valor de 0,9688. Mais uma vez H0 não é rejeitada, 

concluindo-se que o Spread calculado com o µ da regressão não é estacionário, sendo um 

processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja S
’
t (µ_r) ~ I (1). Já o teste de raiz unitária 

para o Spread de Boi Gordo, S
’
t (µ_m), calculado a partir do retorno µ médio amostral da 

commodity é apresentado na Tabela 17 no Apêndice. O resultado da estatística t é – 4,40858, 

com p-valor de 0,0001. Pela primeira vez H0 é rejeitada, concluindo-se que o Spread St (µ_m) 

calculado com o µ médio amostral é estacionário, sendo um processo integrado de ordem 0, 

ou seja S
’
t (µ_m) ~ I (0). 

Passando agora para a “commodity” Café Arábica, no teste de raiz unitária para a série 

Preço Spot de café arábica, mostrada na Tabela 18 no Apêndice, a estatística t apresentou o 

valor de – 1,31936 com p-valor assintótico de 0,6228. Desse modo, H0 não é rejeitada, 

concluindo-se que o Preço Spot de Café não é estacionário, sendo um processo integrado de, 

no mínimo, ordem 1, ou seja St ~ I (1). No mesmo teste para a série Delta do Preço Spot de 

Café Arábica, mostrado na Tabela 19 no Apêndice, a estatística t apresentou o valor de – 

5,77816 com p-valor assintótico de 4,018e-007. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 1%, 

concluindo-se que a primeira diferença do Preço Spot é estacionária, ou seja, ΔSt ~ I (0). 

A Tabela 20 no Apêndice mostra a estatística t para a série de Preços Futuros de Café 

que apresentou o valor de – 1,46619 com p-valor assintótico de 0,551. Desse modo, H0 não é 

rejeitada, concluindo-se que a série de Preços Futuros não é estacionária, sendo um processo 

integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja Ft ~ I (1). Na Tabela 21 no Apêndice, a estatística t 

para a série Delta do Preço Futuro de Café Arábica apresentou o valor de – 2,98379 com p-

valor assintótico de 0,03645. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 5%, concluindo-se que a 

primeira diferença do Preço Futuro é estacionária, ou seja, ΔFt ~ I (0). 
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No teste de raiz unitária a estatística t para a série Ganho de Conveniência de Café 

Arábica apresentou o valor de – 1,37285 com p-valor assintótico de 0,5973. Esse resultado é 

mostrado na Tabela 22 no Apêndice. Desse modo, H0 não é rejeitada, concluindo-se que a 

série do Ganho de Conveniência de Café Arábica não é estacionária, sendo um processo 

integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja, Ψt ~ I (1). Já para a série Delta do Ganho de 

Conveniência, o teste de raiz unitária, mostrado na Tabela 23 no Apêndice, a estatística t 

apresentou o valor de -11,1694 com p-valor assintótico de 5,374e-23. Desse modo, H0 é 

rejeitada, ao nível de 1%, concluindo-se que a série Delta do Ganho de Conveniência é 

estacionária, ou seja, ΔΨt ~ I (0). 

A Tabela 24 no Apêndice mostra o teste para a Base Percentual Líquida de Café 

Arábica. A estatística t apresentou o valor de – 2,14795 com p-valor assintótico de 0,2259. 

Desse modo, H0 não é rejeitada, concluindo-se que a série Base Percentual Líquida de Café 

Arábica não é estacionária, sendo um processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja, 

BPLt ~ I (1). 

Os resultados do teste de raiz unitária para o “spread” St (ρ_r) calculado com base no 

excesso de retorno (ρ) da regressão são mostrados na Tabela 25 no Apêndice. A estatística t é 

– 1,98565, com p-valor de 0,2934. H0 não é rejeitada, concluindo-se que o Spread calculado 

com o ρ da regressão para café arábica não é estacionário, sendo um processo integrado de, no 

mínimo, ordem 1, ou seja St (ρ_r) ~ I (1). Já o teste de raiz unitária para o Spread de Boi 

Gordo, St (ρ_m), calculado com o excesso de retorno médio da amostra é apresentado na 

Tabela 26 no Apêndice. O resultado da estatística t é – 1,985, com p-valor de 0,2937. 

Também neste caso H0 não é rejeitada, concluindo-se que o Spread calculado com o ρ médio 

não é estacionário, sendo um processo integrado de ordem 1, ou seja St (ρ_m) ~ I (1). 

O teste de raiz unitária para o Spread de Café Arábica, St (µ_r), é apresentado na 

Tabela 27 no Apêndice. O resultado da estatística t é – 1,38576, com p-valor de 0,591. Mais 

uma vez H0 não é rejeitada, concluindo-se que o Spread calculado com o µ da regressão não é 

estacionário, sendo um processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja S’t (µ_r) ~ I (1). Já 

o teste de raiz unitária para o Spread de Café Arábica, S’t (µ_m), calculado a partir do retorno 

µ médio amostral da commodity é apresentado na Tabela 28 no Apêndice. O resultado da 

estatística t é – 1,36764, com p-valor de 0,5998. H0 não é rejeitada, concluindo-se que o 
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Spread S’t (µ_m) calculado com o µ médio amostral não é estacionário, sendo um processo 

integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja S’t (µ_m) ~ I (1). 

Passamos agora a analisar os testes de raiz unitária relativos ao dólar norte americano. 

Conforme Tabela 29 no Apêndice, a estatística t para a série Preço “Spot” apresentou o valor 

de – 1,46671 com p-valor assintótico de 0,5507. Desse modo, H0 não é rejeitada, concluindo-

se que o Preço “Spot” de Dólar Americano não é estacionário, sendo um processo integrado 

de, no mínimo, ordem 1, ou seja St ~ I (1). Na Tabela 30 no Apêndice é mostrada a estatística 

t para a série Delta do Preço Spot que apresentou o valor de – 4,64313 com p-valor assintótico 

de 0,0001035. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 1%, concluindo-se que a primeira 

diferença do Preço “Spot” de dólar é estacionária, ou seja, ΔPt ~ I (0). 

A Tabela 31 no Apêndice mostra a estatística t para a série de Preços Futuros de dólar 

norte americano que apresentou o valor de – 1,45335 com p-valor assintótico de 0,5575. 

Desse modo, H0 não é rejeitada, concluindo-se que a série de Preços Futuros de US Dólar não 

é estacionária, sendo um processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja Ft ~ I (1). A 

Tabela 32 no Apêndice a estatística t para a série Delta do Preço Futuro apresentou o valor de 

– 4,59737 com p-valor assintótico de 0,0001263. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 1%, 

concluindo-se que a primeira diferença do Preço Futuro é estacionária, ou seja, ΔFt ~ I (0). 

No tocante à série Ganho de Conveniência de dólar norte americano a Tabela 33 no 

Apêndice mostra a estatística t do teste ADF de raiz unitária que apresentou o valor de  

– 3,89189 com p-valor assintótico de 0,002106. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 1%, 

concluindo-se que a série do Ganho de Conveniência de dólar americano é estacionária, sendo 

um processo integrado de ordem 0, ou seja, Ψt ~ I (0). Na Tabela 34 no Apêndice percebe-se 

que a estatística t para a série Delta do Ganho de Conveniência apresentou o valor de  

–13,0827 com p-valor assintótico de 3,268 e-29. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 1%, 

concluindo-se que a série Delta do Ganho de Conveniência é estacionária, ou seja, ΔΨt ~ I (0). 

A Tabela 35 no Apêndice mostra os dados do teste ADF para a Base Percentual 

Líquida. A estatística t apresentou o valor de – 3,01978 com p-valor assintótico de 0,03311. 

Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 5%, concluindo-se que a série Base Percentual 

Líquida de Dólar Norte Americano é estacionária, sendo um processo integrado de ordem 0, 

ou seja, BPLt ~ I (0). 
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A Tabela 36 no Apêndice apresenta os resultados do teste de raiz unitária para o 

“spread” St (ρ_r) calculado com base no excesso de retorno (ρ) da regressão. O resultado da 

estatística t é – 1,56275, com p-valor de 0,5017. H0 não é rejeitada, concluindo-se que o 

Spread calculado com o ρ da regressão não é estacionário, sendo um processo integrado de, 

no mínimo, ordem 1, ou seja St (ρ_r) ~ I (1). O teste de raiz unitária para o Spread de dólar 

americano, St (ρ_m), calculado com o excesso de retorno médio da amostra é apresentado na 

Tabela 37 abaixo. O resultado da estatística t é – 4,52523, com p-valor de 0,0001. Neste caso 

H0 é rejeitada, ao nível de 1%, concluindo-se que o Spread calculado com o ρ médio é 

estacionário, sendo um processo integrado de ordem 0, ou seja St (ρ_m) ~ I (0). 

O teste de raiz unitária para o Spread de dólar norte americano, S’t (µ_r), calculado a 

partir do retorno µ da commodity obtido na regressão é apresentado na Tabela 38 no 

Apêndice. O resultado da estatística t é – 0,0572203, com p-valor de 0,9521. Mais uma vez H0 

não é rejeitada, concluindo-se que o Spread calculado com o µ da regressão não é 

estacionário, sendo um processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja S’t (µ_r) ~ I (1). O 

teste de raiz unitária para o Spread, S’t (µ_m), calculado a partir do retorno µ médio amostral 

da commodity é apresentado na Tabela 39 no Apêndice. O resultado da estatística t é  

– 4,68744, com p-valor de 8,513 e – 005. Desta vez H0 é rejeitada, concluindo-se que o 

Spread S’t (µ_m) calculado com o µ médio amostral é estacionário, sendo um processo 

integrado de ordem 0, ou seja S’t (µ_m) ~ I (0). 

Iniciando a análise para a “commodity” milho a Tabela 40 no Apêndice mostra que a 

estatística t para o Preço “Spot” apresentou o valor de – 1,22241 com p-valor assintótico de 

0,6671. Desse modo, H0 não é rejeitada, concluindo-se que o Preço Spot de Milho não é 

estacionário, sendo um processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja St ~ I (1). Na série 

Delta do Preço “Spot”, conforme Tabela 41 no Apêndice, a estatística t apresentou o valor de 

– 4,65183 com p-valor assintótico de 9,959 e-005. Desse modo, H0 é rejeitada, ao nível de 

1%, concluindo-se que a primeira diferença do Preço Spot de milho é estacionária, ou seja, 

ΔPt ~ I (0). 

A estatística t da série de Preços Futuros de milho apresentou o valor de – 1,1701 com 

p-valor assintótico de 0,6896, como pode ser verificado na Tabela 42 no Apêndice. Desse 

modo, H0 não é rejeitada, concluindo-se que a série de Preços Futuros de milho não é 

estacionária, sendo um processo integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja Ft ~ I (1). A 
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Tabela 43 no Apêndice mostra a estatística t para a série Delta do Preço Futuro que 

apresentou o valor de – 4,75468 com p-valor assintótico de 6,31 e-005. Desse modo, H0 é 

rejeitada, ao nível de 1%, concluindo-se que a primeira diferença do Preço Futuro de milho é 

estacionária, ou seja, ΔFt ~ I (0). 

Analisando a série Ganho de Conveniência de milho verifica-se que Tabela 44 abaixo, 

a estatística t apresentou o valor de – 3,2279 com p-valor assintótico de 0,01846. Desse modo, 

H0 é rejeitada, ao nível de 5%, concluindo-se que o Ganho de Conveniência de milho é 

estacionário, sendo um processo integrado de ordem 0, ou seja, Ψt ~ I (0). Na Tabela 45 no 

Apêndice verifica-se que a estatística t para a primeira diferença do Ganho de Conveniência 

apresentou o valor de – 11,682 com p-valor assintótico de 1,138 e – 024. Desse modo, H0 é 

rejeitada, ao nível de 1%, concluindo-se que a série é estacionária, ou seja, ΔΨt ~ I (0). 

A estatística t da Base Percentual Líquida é de – 3,08153 com p-valor assintótico de 

0,02797, conforme pode ser visto na Tabela 46 no Apêndice. Desse modo, H0 é rejeitada, ao 

nível de 5%, concluindo-se que a série Base Percentual Líquida de Milho é estacionária, 

sendo um processo integrado de ordem 0, ou seja, BPLt ~ I (0). 

A Tabela 47 no Apêndice apresenta os resultados do teste de raiz unitária para o 

“spread” St (ρ_r) calculado com base no excesso de retorno (ρ) da regressão. O resultado da 

estatística t é – 3,56743, com p-valor de 0,006446. H0 é rejeitada, ao nível de 1%, concluindo-

se que o Spread calculado com o ρ da regressão é estacionário, sendo um processo integrado 

de ordem 0, ou seja St (ρ_r) ~ I (0). O teste de raiz unitária para o Spread de Milho, St (ρ_m), 

calculado com o excesso de retorno da média amostral é apresentado na Tabela 48 no 

Apêndice. O resultado da estatística t é – 3,20283, com p-valor de 0,01986. Neste caso H0 é 

rejeitada, ao nível de 5%, concluindo-se que o Spread calculado com o ρ da média amostral é 

estacionário, sendo um processo integrado de ordem 0, ou seja St (ρ_m) ~ I (0). 

O teste de raiz unitária para o Spread de milho, S’t (µ_r), calculado a partir do retorno µ 

da commodity obtido na regressão é apresentado na Tabela 49 no Apêndice. O resultado da 

estatística t é – 1,07376, com p-valor de 0,7284. Mais uma vez H0 não é rejeitada, concluindo-

se que o Spread calculado com o µ da regressão não é estacionário, sendo um processo 

integrado de, no mínimo, ordem 1, ou seja S’t (µ_r) ~ I (1). Finalizando os testes de raiz 

unitária a Tabela 50 no Apêndice mostra a estatística t para a variável Spread de milho,  

S’t (µ_m), calculado a partir do retorno µ médio amostral da commodity. O resultado 
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encontrado é – 3,29598, com p-valor de 0,01509. Desta vez H0 é rejeitada, ao nível de 5%, 

concluindo-se que o Spread S’t (µ_m) calculado com o µ médio amostral é estacionário, sendo 

um processo integrado de ordem 0, ou seja S’t (µ_m) ~ I (0). 

 

6.4. Testes de Cointegração 

 

6.4.1. Teste de Cointegração de Engle Granger 

 

6.4.1.1. Teste de Cointegração do Preço Spot e Ganho de Conveniência 

 

De acordo com Campbell & Schiller (1987) se o preço de um ativo e os benefícios 

dele derivados são ambos integrados de ordem um, a equação (3.1) do modelo de valor 

presente, implica que eles são cointegrados. Como condição para cointegração as variáveis 

devem ter raiz unitária, ou seja, as variáveis devem ser I(1). 

Ao se aplicar o teste de raiz unitária para o preço “spot” de boi gordo confirmou-se H0, 

indicando que a série não é estacionária. Entretanto, para o ganho de conveniência rejeitou-se 

H0 ao nível de 10%. Como se espera que os preços “spot” e futuros de uma commodity 

estejam cointegrados, existindo uma relação de longo prazo entre eles, aplicou-se o teste de 

cointegração de Engle-Granger para elas e os resultados são mostrados na Tabela 51 no 

Apêndice. As variáveis preço spot e ganho de conveniência apresentaram resultados 

diferentes para a estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente. No teste específico 

a amostra continha 181 observações, foram utilizadas 10 defasagens (critério AIC 

modificado), e o teste incluía constante e “dummies” de sazonalidade aditiva. No teste de 

Engle-Granger a amostra foi de 170 observações, foram utilizadas 12 defasagens e teste com 

constante. Para a variável preço spot a estatística t apresentou o valor de 0,328006, não 

rejeitando a hipótese de raiz unitária. Para a variável ganho de conveniência a estatística t 

apresentou o valor de – 1,78929, desta vez não rejeitando H0. O teste dos resíduos da 

regressão de cointegração para boi gordo não rejeitou a hipótese de raiz unitária (H0), dessa 

forma indicando que não há cointegração entre as variáveis preço spot e o ganho de 

conveniência. Dessa forma não se pode afirmar que haja uma relação estável de longo prazo 
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entre as variáveis. Portanto, com as divergências de comportamento entre elas abrem-se 

oportunidades de arbitragem. 

O teste de cointegração de Engle-Granger para as variáveis Preço Spot, Pt, e Ganho de 

Conveniência, Ψt, de café arábica é mostrado na Tabela 52 no Apêndice. As variáveis preço 

spot e ganho de conveniência apresentaram resultados relativamente diferentes para a 

estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente. No teste específico a amostra 

continha 181 observações, foram utilizadas 10 defasagens (critério AIC modificado), e o teste 

incluía constante e “dummies” de sazonalidade aditiva. No teste de Engle-Granger a amostra 

foi de 170 observações, foram utilizadas 12 defasagens e teste com constante. Os resultados, 

entretanto, são consistentes, no sentido de que para as variáveis individuais a hipótese de raiz 

unitária não é rejeitada. O teste dos resíduos da regressão de cointegração para café arábica 

não rejeitou a hipótese de raiz unitária (H0). O resultado da estatística t para os resíduos da 

regressão foi – 1,30245 com p-valor de 0,8305. Portanto, o teste mostra que não há 

cointegração entre as variáveis e assim não se pode afirmar que haja uma relação estável de 

longo prazo entre o Preço Spot e o Ganho de Conveniência. Consequentemente, com as 

divergências de comportamento entre elas abrem-se oportunidades de arbitragem. 

O teste de cointegração de Engle-Granger para as variáveis Preço Spot, Pt, e Ganho de 

Conveniência, Ψt, de dólar norte americano é mostrado na Tabela 53 no Apêndice. As 

variáveis preço spot e ganho de conveniência apresentaram resultados ligeiramente diferentes 

para a estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente. No teste específico a amostra 

continha 181 observações, foram utilizadas 10 defasagens (critério AIC modificado), e o teste 

incluía constante e “dummies” de sazonalidade aditiva. No teste de Engle-Granger a amostra 

foi de 170 observações, foram utilizadas 12 defasagens e teste com constante. Ao se aplicar o 

teste de raiz unitária para o preço spot de dólar americano confirmou-se H0, indicando que a 

série não é estacionária. Entretanto, para o ganho de conveniência rejeitou-se H0 ao nível de 

1%. Como se espera que os preços spot e o ganho de conveniência de uma commodity 

estejam cointegrados, existindo uma relação de longo prazo entre eles, mesmo com a violação 

da condição de que ambas variáveis sejam não estacionárias aplicou-se o teste de cointegração 

de Engle-Granger. O teste dos resíduos da regressão de cointegração entre o Preço Spot e o 

Ganho de Conveniência para dólar americano não rejeitou a hipótese de raiz unitária (H0). O 

resultado da estatística t para os resíduos da regressão foi – 1, 45609 com p-valor de 0,7797. 

Portanto, o teste mostra que não há cointegração entre as variáveis e assim não se pode 
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afirmar que haja uma relação estável de longo prazo entre o Preço Spot e o Ganho de 

Conveniência para a commodity dólar norte americano, abrindo oportunidades de arbitragem. 

O teste de cointegração de Engle-Granger para as variáveis Preço Spot, Pt, e Ganho de 

Conveniência, Ψt, da commodity Milho é mostrado na Tabela 54 no Apêndice. As variáveis 

preço spot e ganho de conveniência apresentaram resultados ligeiramente diferentes para a 

estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente. No teste específico a amostra 

continha 114 observações, foram utilizadas 12 defasagens (critério AIC modificado), e o teste 

incluía constante e “dummies” de sazonalidade aditiva. No teste de Engle-Granger a amostra 

foi de 104 observações, foram utilizadas 12 defasagens e teste com constante. Ao se aplicar o 

teste de raiz unitária para o preço spot de milho confirmou-se H0, indicando que a série não é 

estacionária. Entretanto, para o ganho de conveniência rejeitou-se H0 ao nível de 5%. Como 

se espera que o preço spot e o ganho de conveniência de uma commodity estejam 

cointegrados, aplicou-se o teste de cointegração de Engle-Granger para elas mesmo com a 

violação da condição de não-estacionariedade. O teste dos resíduos da regressão de 

cointegração para milho não rejeitou a hipótese de raiz unitária (H0). O resultado da estatística 

t para os resíduos da regressão foi – 1, 32995 com p-valor de 0,8222. Portanto, o teste mostra 

que não há cointegração entre as variáveis e assim não se pode afirmar que haja uma relação 

estável de longo prazo entre o Preço Spot e o Ganho de Conveniência para a commodity 

milho. Com as divergências de comportamento entre elas abrem-se oportunidades de 

arbitragem. 

 

6.4.1.2. Teste de Cointegração Preço Spot e Preço Futuro 

 

Campbell & Schiller (1987) também mostram que se pode utilizar o preços “spot” e 

futuro para descobrir como o mercado espera que o preço “spot” e o ganho de conveniência 

evoluam. Adaptando o conceito para commodities Pindyck (1993) afirma que “o preço futuro 

é um preditor enviesado do preço spot futuro e o viés é igual ao excesso de retorno esperado 

da commodity”. Desse modo, ele conclui que “uma regressão simples de F1,t em Pt pode ser 

utilizada para estimar o excesso de retorno esperado, ρ”. 

A Tabela 55 mostra os resultados do teste de Engle-Granger para as variáveis F1,t e Pt 

de boi gordo. As variáveis preço futuro e preço spot apresentaram resultados bastante 
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semelhantes para a estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente para cada uma 

delas. Para a variável preço futuro a estatística t apresentou o valor de – 0,0622123, não 

rejeitando a hipótese de raiz unitária. Para a variável preço spot a estatística t apresentou o 

valor de – 0,328006, também não rejeitando H0. O teste dos resíduos da regressão de 

cointegração entre o preço futuro e o preço spot para boi gordo não rejeitou a hipótese de raiz 

unitária (H0), dessa forma indicando que não há cointegração entre as variáveis. Dessa forma 

não se pode afirmar que haja uma relação estável de longo prazo entre as variáveis, abrindo 

oportunidades de arbitragem. 

A Tabela 56 no Apêndice mostra os resultados do teste de Engle-Granger para as 

variáveis F1,t e Pt para café arábica. As variáveis Preço Futuro e Preço Spot apresentaram 

resultados consistentes para a estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente para 

cada uma delas. Para a variável Preço Futuro a estatística t apresentou o valor de – 1,58078, 

com p-valor de 0,4924, não rejeitando a hipótese de raiz unitária. Para a variável Preço Spot a 

estatística t apresentou o valor de – 0,328006, com p-valor de 0,5568, também não rejeitando 

H0. O teste dos resíduos da regressão de cointegração entre o Preço Futuro e o Preço Spot para 

café arábica não rejeitou a hipótese de raiz unitária (H0), dado o valor da estatística t de  

– 2,12089 e p-valor de 0,4646. Dessa forma conclui-se que não há cointegração entre as 

variáveis. Dessa forma não se pode afirmar que haja uma relação estável de longo prazo entre 

o Preço Spot e o Preço Futuro. Com as divergências de comportamento entre elas abrem-se 

oportunidades de arbitragem. 

A Tabela 57 no Apêndice mostra o resultado do teste de Engle-Granger para as 

variáveis F1,t e Pt de dólar norte americano. As variáveis apresentaram resultados consistentes 

para a estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente para cada uma delas. Para a 

variável Preço Futuro a estatística t apresentou o valor de – 1,64427, com p-valor de 0,4598, 

não rejeitando a hipótese de raiz unitária. Para a variável Preço Spot a estatística t apresentou 

o valor de – 1,66284, com p-valor de 0,4503, também não rejeitando H0. O teste dos resíduos 

da regressão de cointegração entre as variáveis para dólar americano rejeitou a hipótese de 

raiz unitária (H0), com o valor da estatística t de – 4,50897 e p-valor de 0,001138. Dessa 

forma conclui-se, pela primeira vez até o momento, que há cointegração entre as variáveis. 

Dessa forma como seria de se esperar há uma relação estável de longo prazo entre o Preço 

Spot e o Preço Futuro para a commodity dólar americano, derivada da condição de não haver 

oportunidades para arbitragem no mercado. 
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A Tabela 58 no Apêndice mostra os resultados do teste de Engle-Granger para as 

variáveis F1,t e Pt para milho. As variáveis apresentaram resultados consistentes para a 

estatística t em relação ao teste ADF feito isoladamente para cada uma delas. Para a variável 

Preço Futuro a estatística t apresentou o valor de – 1,34814, com p-valor de 0,6092, não 

rejeitando a hipótese de raiz unitária. Para a variável Preço Spot a estatística t apresentou o 

valor de – 1,52107, com p-valor de 0,5231, também não rejeitando H0. O teste dos resíduos da 

regressão de cointegração entre o Preço Futuro e o Preço Spot para milho rejeitou a hipótese 

de raiz unitária (H0), com o valor da estatística t de – 4,42768 e p-valor de 0,001557. Dessa 

forma conclui-se, da mesma maneira que o ocorrido para a commodity dólar americano, que 

há cointegração entre as variáveis. Dessa forma como seria de se esperar há uma relação 

estável de longo prazo entre o Preço Spot e o Preço Futuro para a commodity milho, derivada 

da condição de não haver oportunidades para arbitragem no mercado. 

 

6.4.2. Teste de Cointegração de Johansen 

 

Para efeito de confirmação dos resultados com método de Engle-Granger, foi também 

efetuado o teste de cointegração segundo o método de Johansen (1988). Esse método estima a 

matriz Π a partir de um VAR irrestrito e testa se é possível rejeitar as restrições implícitas ao 

rank reduzido de Π. 

 

6.4.2.1. Teste de Cointegração do Preço “Spot” e Ganho de Conveniência 

 

Os resultados do teste de Johansen para as variáveis preço “spot” e ganho de 

conveniência de boi gordo, mostrados na Tabela 59 no Apendice, não rejeitam a hipótese 

nula, confirmando os resultados do método de Engle Granger de não cointegração. A 

estatística do teste de traço foi de 7,0980 para as variáveis em nível e 0,14414 para uma 

defasagem. Respectivamente, os p-valores foram 0,5726 e 0,7042. Não há, portanto, relação 

estável de longo prazo entre as variáveis preço spot e ganho de conveniência para a 

commodity boi gordo. 
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A Tabela 60 no Apêndice mostra os resultados do teste de Johansen para as variáveis 

Preço Spot e Ganho de Conveniência de café arábica. Não se rejeita a hipótese nula, 

confirmando os resultados do método de Engle Granger de não cointegração. A estatística do 

teste de traço foi de 10,106 para as variáveis em nível, com p-valor de 0,2838, e 1,8722 para 

as variáveis com uma defasagem, com p-valor de 0,7042. 

A Tabela 61 no Apêndice mostra os resultados do teste de Johansen para as variáveis 

Preço Spot e Ganho de Conveniência de dólar norte americano. A estatística do teste de traço 

foi de 23,826 para as variáveis em nível, com p-valor de 0,0019. Para as variáveis com uma 

defasagem, a estatística do teste de traço alcançou o valor de 2,6880 com p-valor de 0,1042. 

Portanto, os resultados não rejeitam a hipótese nula de não cointegração, confirmando os 

resultados do método de Engle Granger pelos quais não há cointegração entre as variáveis 

Preço Spot e Ganho de Conveniência para o dólar. 

Os resultados do teste de Johansen para as variáveis Preço Spot e Ganho de 

Conveniência de milho, são mostrados na Tabela 62 no Apêndice. A estatística do teste de 

traço foi de 26,757 para as variáveis em nível, com p-valor de 0,0006. Para as variáveis com 

uma defasagem, a estatística do teste de traço alcançou o valor de 4,8485 com p-valor de 

0,0307. Portanto, os resultados aceitam a hipótese nula de não cointegração, confirmando os 

resultados do método de Engle Granger pelos quais não há cointegração entre as variáveis 

Preço Spot e Ganho de Conveniência para milho. 

 

6.4.2.2. Teste de Cointegração do Preço Futuro e do Preço “Spot” 

 

Os resultados do teste de Johansen para as variáveis preço futuro e preço “spot” de boi 

gordo, mostrados na Tabela 63 no Apêndice, não rejeitam a hipótese nula, confirmando os 

resultados do método de Engle Granger de não cointegração. A estatística do teste de traço foi 

de 10,864 para as variáveis em nível e 0,12922 para uma defasagem. Respectivamente, os p-

valores foram 0,2237 e 0,7192. Não há, portanto, relação estável de longo prazo entre as 

variáveis preço futuro e preço spot para a commodity boi gordo. 

Os resultados do teste de Johansen para as variáveis preço futuro e preço spot de café 

arábica, mostrados na Tabela 64 no Apêndice, não rejeitam a hipótese nula, confirmando os 

resultados do método de Engle Granger de não cointegração. A estatística do teste de traço foi 
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de 10,626 para as variáveis em nível e 1,8277 para uma defasagem. Respectivamente, os  

p-valores foram 0,2455 e 0,1804, quando se corrige o resultado para o tamanho da amostra. 

Não há, portanto, relação estável de longo prazo entre as variáveis Preço Futuro e Preço Spot 

para a commodity café arábica. 

Os resultados do teste de Johansen para as variáveis Preço Futuro e Preço Spot para o 

dólar norte americano, mostrados na Tabela 65 no Apêndice, rejeitam a hipótese nula de não 

cointegração, ao nível de 10%. A estatística do teste de traço para as variáveis em nível foi de 

28,955 com p-valor de 0,0002. A estatística do teste de traço para as variáveis com uma 

defasagem foi de 2,8395 com p-valor de 0,0920. Confirma-se, portanto, o resultado do teste 

de cointegração de Engle-Granger. Há uma relação estável de longo prazo entre o Preço Spot 

e o Preço Futuro para a commodity dólar americano, derivada da condição de não haver 

oportunidades para arbitragem no mercado. 

Os resultados do teste de Johansen para as variáveis Preço Futuro e Preço Spot para o 

milho, mostrados na Tabela 66 no Apêndice, rejeitam a hipótese nula de não cointegração, ao 

nível de 5%. A estatística do teste de traço para as variáveis em nível foi de 27,621 com p-

valor de 0,0004. A estatística do teste de traço para as variáveis com uma defasagem foi de 

5,2636 com p-valor de 0,0243. Confirma-se, portanto, o resultado do teste de cointegração de 

Engle-Granger. Há uma relação estável de longo prazo entre o Preço Spot e o Preço Futuro 

para a commodity milho, derivada da condição de não haver oportunidades para arbitragem 

no mercado. 

 

Da mesma forma que foi feita para os testes de cointegração entre as variáveis Preço 

Spot e Ganho de Conveniência, também para estes testes entre o Preço Spot e o Preço Futuro, 

foi feito um teste KPSS confirmatório de cointegração entre as variáveis. Relembrando, no 

teste de cointegração KPSS, a hipótese nula é de cointegração. 

 

6.4.3. Teste de Cointegração KPSS 

 

Os testes de Engle-Granger e de Johansen, como a maioria dos testes de cointegração, 

estão na realidade testando a hipótese nula de não cointegração. Shin (1994) propõe um teste 

de cointegração, onde ele procura distinguir a cointegração em séries cujos dados não sejam 
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suficientemente conclusivos. Nesse teste, que é uma extensão do teste de estacionaridade 

KPSS, a hipótese nula é de cointegração. No teste Shin testa a variância do resíduo da 

regressão usando um modelo de equação estrutural, onde se verifica que o componente de 

erro não seja um passeio aleatório. Conforme Shin (1994), “o teste é um teste de 

Multiplicador de Lagrange e envolve procedimentos projetados para detectar a presença de 

estacionariedade nos resíduos da regressão de cointegração entre os níveis das séries de tempo 

econômicas”. Shin (1994) recalcula os valores críticos para o teste de cointegração com base 

em uma simulação de Monte Carlo usando um tamanho de amostra de 20.000 replicações. 

Para até três regressores os valores críticos são encontrados após 50.000 replicações. Os 

valores críticos para a estatística do teste de cointegração com um regressor com intercepto 

(Demeaned – Cµ) são de 0,231 para um nível de confiança de 10%, 0,314 para um nível de 

confiança de 5% e 0,533 para um nível de confiança de 1%. 

 

6.4.3.1. Teste de Cointegração do Preço Spot e Ganho de Conveniência 

 

Foi feita inicialmente a regressão do Preço Spot no Ganho de Conveniência. A Tabela 

67 no Apêndice mostra os resultados da regressão do Preço Spot no Ganho de Conveniência 

para boi gordo. Em seguida aplicou-se o teste KPSS nos resíduos da regressão o qual é 

mostrado na Tabela 68 no Apêndice. A estatística de teste para os resíduos apresentou um 

valor de 3,44271, maior que os valores críticos “Demeaned” acima mostrados, rejeitando, 

portanto, a hipótese nula de cointegração. Assim, o teste KPSS confirma os resultados 

apresentados pelos testes de Engle-Granger e de Johansen de que as séries Preço Spot e 

Ganho de Conveniência não estão cointegradas. Tem-se, portanto, evidências fortes de não 

cointegração, uma vez que a hipótese nula de cointegração do teste KPSS foi rejeitada ao 

mesmo tempo em que foram aceitas as hipóteses nula de não cointegração dos testes Engle-

Granger e Johansen para a commodity boi gordo (Shin, 1994, p. 107). 

Aplicando o teste para café arábica, foi feita inicialmente a regressão do Preço Spot no 

Ganho de Conveniência. A Tabela 69 no Apêndice mostra os resultados da regressão do Preço 

Spot no Ganho de Conveniência. Em seguida aplicou-se o teste KPSS nos resíduos da 

regressão o qual é mostrado na Tabela 70 no Apêndice. A estatística de teste para os resíduos 

apresentou um valor de 0,864499, maior que os valores críticos tabulados, de modo que a 

hipótese nula de estacionariedade é rejeitada, confirmando os resultados apresentados pelos 
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testes de Engle-Granger e de Johansen. Portanto, pode-se afirmar com segurança que não há 

relação estável de longo prazo entre as variáveis Preço Spot e Ganho de Conveniência para a 

commodity café arábica. 

Para o dólar norte americano foi feita inicialmente a regressão do Preço Spot no Ganho 

de Conveniência. A Tabela 71 no Apêndice mostra os resultados da regressão do Preço Spot 

no Ganho de Conveniência. Em seguida aplicou-se o teste KPSS nos resíduos, o qual é 

mostrado na Tabela 72 no Apêndice. A estatística de teste para os resíduos apresentou um 

valor de 0,393598, que aceita a hipótese nula de cointegração, a nível de 1%. Neste caso 

como a hipótese nula de cointegração não é rejeitada, o teste KPSS contraria os resultados 

apresentados pelos testes de Engle-Granger e de Johansen. Tem-se, portanto, resultados 

conflitantes entre os testes. Como nenhuma das hipóteses nulas foi rejeitada, os dados não 

são suficientemente informativos para se decidir entre cointegração ou não-cointegração da 

commodity dólar americano (Shin, 1994, p. 107). 

Para o milho foi feita inicialmente a regressão do Preço Spot no Ganho de 

Conveniência, a qual é mostrada na Tabela 73. Em seguida aplicou-se o teste KPSS nos 

resíduos. Os resultados podem ser vistos na Tabela 74 no Apêndice. A estatística de teste para 

os resíduos apresentou um valor de 1,37024, que rejeita a hipótese nula de cointegração. 

Portanto, o teste KPSS confirma os resultados apresentados pelos testes de Engle-Granger e 

de Johansen de que as séries Preço Spot e Ganho de Conveniência não estão cointegradas. 

Tem-se, portanto, evidências fortes de não cointegração, uma vez que a hipótese nula de 

cointegração foi rejeitada ao mesmo tempo em que a foi aceita hipótese nula de não 

cointegração para a commodity milho (Shin, 1994, p. 107). 

 

6.4.3.2. Teste de Cointegração do Preço Futuro e do Preço “Spot” 

 

Da mesma forma que foi feita para os testes de cointegração entre as variáveis Preço 

Spot e Ganho de Conveniência, também para estes testes entre o Preço Spot e o Preço Futuro, 

foi feito um teste KPSS confirmatório de cointegração entre as variáveis. Relembrando, no 

teste de cointegração KPSS, a hipótese nula é de cointegração. 

Iniciando com a commodity boi gordo, foi feita a regressão do Preço Futuro no Preço 

“Spot” conforme Tabela 75 no Apêndice. Em seguida aplicou-se o teste KPSS nos resíduos, o 
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qual é mostrado na Tabela 76. A estatística de teste para os resíduos apresentou um valor de 

0,155084, menor que os valores críticos tabulados. Neste caso a hipótese nula de cointegração 

é aceita, contrariando os resultados apresentados pelos testes de Engle-Granger e de Johansen. 

Tem-se, portanto, resultados conflitantes entre os testes. Como nenhuma das hipóteses 

nulas foi rejeitada, os dados não são suficientemente informativos para se decidir entre 

cointegração ou não-cointegração (Shin, 1994, p. 107). 

Para café arábica foi feita inicialmente a regressão do Preço Futuro no Preço “Spot”, 

mostrada na Tabela 77 no Apêndice. Em seguida aplicou-se o teste KPSS nos resíduos. A 

Tabela 78 mostra os resultados da regressão nos resíduos. A estatística de teste para os 

resíduos apresentou um valor de 0,168101, menor que os valores críticos tabulados. Neste 

caso a hipótese nula de cointegração não é rejeitada, contrariando os resultados apresentados 

pelos testes de Engle-Granger e de Johansen. Tem-se, portanto, resultados conflitantes entre 

os testes. Como nenhuma das hipóteses nulas foi rejeitada, os dados não são suficientemente 

informativos para se decidir entre cointegração ou não-cointegração (Shin, 1994, p. 107). 

Foi feita inicialmente a regressão do Preço Futuro no Preço Spot para o dólar norte 

americano conforme mostrado na Tabela 79 no Apêndice. Em seguida aplicou-se o teste 

KPSS nos resíduos, que são mostrados na Tabela 80. A estatística de teste para os resíduos 

apresentou um valor de 0,169072, menor que os valores críticos tabulados. Neste caso a 

hipótese nula de cointegração não é rejeitada, confirmando os resultados apresentados pelos 

testes de Engle-Granger e de Johansen. Pode-se, portanto, afirmar que há evidências fortes de 

que haja cointegração entre as variáveis Preço Futuro e Preço Spot para a commodity dólar 

americano (Shin, 1994, p. 107). 

Para o milho foi feita inicialmente a regressão do Preço Futuro no Preço “Spot”, 

mostrada na Tabela 81 no Apêndice. A Tabela 82 mostra o teste KPSS nos resíduos. A 

estatística de teste para os resíduos apresentou um valor de 1,06473, maior que os valores 

críticos tabulados. Neste caso a hipótese nula de cointegração é rejeitada, contrariando os 

resultados apresentados pelos testes de Engle-Granger e de Johansen. Tem-se, portanto, 

resultados conflitantes entre os testes. Como os testes de Engle-Granger e de Johansen 

rejeitaram a hipótese nula de não cointegração e o teste KPSS rejeitou a hipótese nula de 

cointegração, coloca-se dúvidas sobre a validade e utilidade do modelo e alternativas mais 

complicadas, como, por exemplo, integração fracional, devem ser consideradas entre as 

variáveis Preço Futuro e Preço Spot para a commodity milho (Shin, 1994, p. 107). 
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6.5. Cálculo do retorno da commodity (µ) 

 

Conforme Pindyck (1993) o retorno da commodity (µ) pode ser estimado a partir da 

regressão de cointegração entre o preço spot (Pt)e o ganho de conveniência (Ψt) para boi 

gordo. A partir do coeficiente da equação de regressão entre Pt e Ψt para boi gordo, calculado 

em 1,54277 pelo software Gretl, foi estimado o retorno médio mensal do ativo, conforme 

abaixo. 

𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (

𝟏

𝝁
) 𝝍𝒕 (3.3) 

𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (𝟏, 𝟓𝟒𝟐𝟕𝟕)𝝍𝒕 → (

𝟏

𝝁
) = 𝟏, 𝟓𝟒𝟐𝟕𝟕 → 𝝁 = 𝟎, 𝟔𝟔𝟏𝟎𝟑𝟗 = 𝟔𝟔, 𝟏𝟎% 

 

Esse retorno, de 66,10% ao mês, não só destoa dos valores de retorno obtidos pela 

média amostral (�̅� = 0,8743%), como tem pouca significância estatística (p-valor = 0,1247). 

Procedendo de maneira semelhante foi calculado o retorno (µ) de café arábica. A partir 

do coeficiente da equação de regressão, calculado em – 4,79018 pelo software Gretl, foi 

estimado o retorno médio mensal proporcionado pelo ativo, conforme abaixo. 

𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (

𝟏

𝝁
) 𝝍𝒕  

𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (−𝟒, 𝟕𝟗𝟎𝟏𝟖)𝝍𝒕 → (

𝟏

𝝁
) = −𝟒, 𝟕𝟗𝟎𝟏𝟖 → 𝝁 = −𝟎, 𝟐𝟎𝟖𝟕𝟔𝟎 = −𝟐𝟎, 𝟖𝟖% 

Esse retorno de – 20,88% ao mês é totalmente irrazoável, bem como destoa dos 

valores de retorno obtidos pela média amostral (�̅� = 7,487%). 

De modo semelhante foi calculado o retorno do dólar (µ). A partir do coeficiente da 

equação de regressão, calculado em – 9,38795 pelo software Gretl, foi estimado o retorno 

médio mensal proporcionado pelo ativo, conforme abaixo. Esse retorno de 10,65% ao mês 

destoa dos valores de retorno obtidos pela média amostral (�̅� = 0,2492%).  Entretanto, a 

razão t da variável ganho de conveniência obtida na regressão tem valor de 4,731, com 

significância estatística ao nível de 1%, e p-valor de 4,49 e – 036. 

𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (

𝟏

𝝁
) 𝝍𝒕  
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𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (𝟗, 𝟑𝟖𝟕𝟗𝟓)𝝍𝒕 → (

𝟏

𝝁
) = 𝟗, 𝟑𝟖𝟕𝟗𝟓 → 𝝁 = 𝟎, 𝟏𝟎𝟔𝟓𝟏𝟗𝟓𝟑 = 𝟏𝟎, 𝟔𝟓% 

 

O retorno de milho (µ) pode ser estimado a partir da regressão de cointegração entre o 

Preço Spot, Pt,e o Ganho de Conveniência, Ψt. A partir do coeficiente da equação de 

regressão, calculado em 1,71096 pelo software Gretl, foi estimado o retorno médio mensal 

proporcionado pelo ativo, utilizando-se a equação (3.3) conforme abaixo. 

𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (

𝟏

𝝁
) 𝝍𝒕  

𝑺𝒕
′ = 𝑷𝒕 − (𝟏, 𝟕𝟏𝟎𝟗𝟔)𝝍𝒕 → (

𝟏

𝝁
) = 𝟏, 𝟕𝟏𝟎𝟗𝟔 → 𝝁 = 𝟎, 𝟓𝟖𝟒𝟒𝟕 = 𝟓𝟖, 𝟒𝟓% 

 

Esse retorno de 58,45% ao mês destoa dos valores de retorno de milho obtidos pela 

média amostral (�̅� = 0,8333%).  Entretanto, a razão t da variável ganho de conveniência 

obtida na regressão tem valor de 5,3040, com significância estatística ao nível de 1%, e p-

valor menor que 0,00001. 

 

A partir dos dados de retorno (µ) de todos os ativos e procedendo conforme a 

metodologia de Pindyck (1993) calculou-se então os “spreads” S’t, com base (i) na regressão 

entre o Preço Spot e o Ganho de Conveniência e (ii) no valor médio amostral obtido para as 

variáveis para todas as “commodities”. 

 

6.6. Teste de Suficiência de Pt e Ft para Prever Preço “Spot” Futuro 

 

Utilizando-se a regressão de cointegração entre o preço Futuro (Ft) e o preço spot (Pt) 

para boi gordo, conforme a metodologia utilizada por Pindyck (1993) foi estimado o excesso 

de retorno da commodity (ρ). O coeficiente da equação de regressão, calculado em 0,993909 

pelo software Gretl, foi estimado o excesso de retorno médio mensal proporcionado pelo 

ativo, conforme abaixo. 
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𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − �̂�𝑷𝒕 = 𝑭𝒕 − (𝟏 − 𝝆)𝑷𝒕 
𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − 𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝟗𝟎𝟗𝑷𝒕 
𝟏 − 𝝆 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝟗𝟎𝟗 
𝝆 = 𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟗𝟑𝟗𝟎𝟗 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟎𝟗𝟏 = 𝟎, 𝟔𝟏% 

 

Conforme Pindyck (1993), a equação (3.9) implica que o Spread St (ρ) é uma projeção 

sem viés da variação no preço spot e pode ser utilizada para testar a suficiência dos preços 

spot e futuro para prever os preços spot no futuro. Para tanto são feitas regressões conforme a 

equação (3.10) que inclui variáveis específicas da commodity e outras relacionadas à 

economia, para verificar se os seus coeficientes são significativamente diferentes de zero. 

Nesta primeira regressão de St (ρ_r) foram inseridas as séries de retorno do Ibovespa, da 

variação da produção industrial, a inflação, medida pelo Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna (IGP-DI), variação da exportação de produtos agropecuários e a 

cotação do dólar americano. A Tabela 83 no Apêndice mostra o resultado da regressão de 

St(ρ_r) em ΔPt. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = −0,584649 + 0,482532𝑆𝑡−1 + 0,984767𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 + 4,50781𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+ 25,8091𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
+ 0,000175544𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

+ 1,56114𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,105098, o tamanho da amostra = 170 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 3,088097. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de 0,072156, o Critério de Informação de Akaike é de 859,9280; o Critério 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de 881,8786 e o Critério de Hannan-Quin é de 

868,8353. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 84 abaixo: 
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Tabela 84: Erros padrão da regressão MQO de St(ρ_r) em ΔPt para Boi Gordo 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  -0,584649 (0,25823) 

Spread St-1(ρ_r) 0,482532 (0,125494) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  0,984767 (1,63214) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-1  4,50781 (2,59738) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  25,8091 (30,8787) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  0,000175544 (0,000490997) 

Dólar Americano Dt-1  1,56114 (2,6101) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A estatística t para a constante e variáveis da regressão mostrou significância ao nível 

de 95% para a constante, com uma razão t = -2,2641 e p-valor de 0,02489, para a variável St-1, 

ao nível de 99%, com razão t = 3,8451 e p-valor de 0,00017 e para a variável delta da 

Produção Industrial, ao nível de 90%, com razão t = 1,7355 e p-valor de 0,08454. 

Para verificar se os coeficientes βi da equação (3.10) são significativamente diferentes 

de zero efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão de St (ρ_r) em ΔPt. Os 

resultados desse teste estão mostrados na Tabela 85 no Apêndice. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = −0,332585 + 0,51103𝑆𝑡−1 

                (0,219051)    (0,13149) 

𝑅2 = 0,082207      𝑛 = 170      �̂� = 3,088097 

 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a 0,076744 e ligeiramente maior que o encontrado 

para a regressão com o conjunto de variáveis específicas para a commodity e econômicas, 

medidas no período t-1. De modo análogo as estatísticas para o Critério de Informação de 

Akaike (AIC = 854,2217); Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC = 860,4933) e 

Critério de Hannan-Quin (HQC = 856,7667) são menores que os valores encontrados para a 

regressão com as variáveis específicas da commodity e outras relativas à economia. Desse 
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modo está comprovada a superioridade da equação de regressão somente com a variável  

St (ρ_r) em relação à regressão com as demais variáveis. 

Em conformidade com a metodologia utilizada por Pindyck (1993) após o teste de 

suficiência do spread, St (ρ_r), calculado a partir do excesso de retorno (ρ) da regressão para 

calcular o preço spot do próximo período, Pt+1, foi feito o teste de restrições lineares, para 

estimar as relações entre os coeficientes estimados. Inicialmente restringiu-se o coeficiente da 

constante para o valor zero, o spread, St (ρ_r), para o valor unitário e os demais coeficientes 

com valor zero. A Tabela 86 no Apêndice mostra os valores obtidos pela estatística F do teste 

Wald. Os valores críticos para sete restrições e tamanho da amostra tendendo ao infinito são 

2,01 ao nível de 5% e 2,64 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). A estatística F 

robusta com essas sete restrições mostra um resultado de 6,23688 com um p-valor de 

1,7424e-006. Como a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a 

hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim 

restrito. 

O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 4,27096 com um p-valor de 

0,000503212. Os valores críticos para seis restrições e tamanho da amostra tendendo ao 

infinito são 2,10 ao nível de 5% e 2,80 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como 

a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as 

restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim restrito. Os resultados do teste 

são apresentados na Tabela 87 no Apêndice. 

A seguir foi feito o teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_r). Para as 

demais variáveis específicas da commodity e as outras relacionadas à economia manteve-se a 

restrição de que o coeficiente seja igual a zero. Os resultados são apresentados na Tabela 88 

no Apêndice. O teste apresentou um resultado para a estatística F robusta de 2,08631 com um 

p-valor de 0,0696682. Neste caso, os valores críticos para cinco restrições e tamanho da 

amostra tendendo ao infinito são 2,21 ao nível de 5% e 3,02 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). Como a estatística F é menor que os valores críticos aceita-se, portanto, a 

hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo este modelo é validado. 

Uma vez demonstrada a suficiência de Pt e Ft para se prever o preço “spot” futuro de 

boi gordo, será agora repetido o processo para as demais commodities, começando com café 

arábica. 
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Inicialmente foi estimado o excesso de retorno da commodity (ρ), para café arábica 

aplicando-se o coeficiente da equação de regressão de Ft em Pt, calculado em 1,12092 pelo 

software Gretl, na equação (3.8) conforme abaixo. 

 

𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − �̂�𝑷𝒕 = 𝑭𝒕 − (𝟏 − 𝝆)𝑷𝒕 
𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − 𝟏, 𝟏𝟐𝟎𝟗𝟐𝑷𝒕 
𝟏 − 𝝆 = 𝟏, 𝟏𝟐𝟎𝟗𝟐 
𝝆 = 𝟏 − 𝟏, 𝟏𝟐𝟎𝟗𝟐 = −𝟎, 𝟏𝟐𝟎𝟗𝟐 = −𝟏𝟐, 𝟎𝟗% 

 

Esse excesso de retorno médio mensal de café calculado pela regressão não só é 

compatível com o excesso de retorno calculado pela média amostral (ρ_m = – 0,117744), 

como também tem significância estatística ao nível de 1%, com estatística t de 146,6 e p-valor 

de 5,13 e – 190. Calculou-se então os “spreads” St (ρ), com base (i) na regressão entre o 

Preço Futuro e Preço Spot e (ii) no valor médio amostral obtido para a variável. Iniciando o 

teste de suficiência de Ft e Pt para prever os preços spot no futuro foram feitas regressões 

incluindo as mesmas variáveis específicas da commodity e econômicas utilizadas para boi 

gordo. A Tabela 89 no Apêndice mostra o resultado da regressão de St (ρ_r) em ΔPt para a 

commodity café arábica. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = −3,03057 + 0,0871129𝑆𝑡−1 + 0,247846𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 + 0,298323𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+ 126,443𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
− 0,00188213𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

+ 1,15152𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,023211, o tamanho da amostra = 170 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 12,26109. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de – 0,012745, o Critério de Informação de Akaike é de 1.343,630; o Critério 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de 1.365,581 e o Critério de Hannan-Quin é de 

1.352,538. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 90 abaixo: 
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Tabela 90: Erros padrão da regressão MQO de St (ρ_r) em ΔPt para Café Arábica 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  - 3,03057 (7,03235) 

Spread St-1(ρ_r) 0,0871129 (0,231656) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  0,247846 (10,7195) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-1  0,298323 (15,1869) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  126,443 (100,592) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  - 0,00188213 (0,00318615) 

Dólar Americano Dt-1  1,15152 (2,90175) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A estatística t para a constante e variáveis da regressão não mostrou significância nem 

para a constante, nem para nenhuma variável. 

Efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão recém calculada para café de 

modo a testar a suficiência de Pt e Ft em prever Pt+1. Os resultados estão mostrados na Tabela 

91 no Apêndice. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = 0,343455 + 0,161099𝑆𝑡−1 

           (0,161099)    (0,205283) 

𝑅2 = 0,007938      𝑛 = 170      �̂� = 12,26109 

 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a 0,002033 e ligeiramente maior que o encontrado 

para a regressão com o conjunto de variáveis específicas para a commodity e econômicas, 

medidas no período t-1. De modo análogo as estatísticas para o Critério de Informação de 

Akaike (AIC = 1336,268); Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC = 1342,539) e 

Critério de Hannan-Quin (HQC = 1338,813) são menores que os valores encontrados para a 

regressão com as variáveis específicas da commodity e outras relativas à economia. Desse 

modo está comprovada uma ligeira superioridade da equação de regressão somente com a 

variável St (ρ_r) em relação à regressão com as demais variáveis. 
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O próximo passo foi fazer o teste de restrições lineares, para estimar as relações entre 

os coeficientes estimados. Inicialmente restringiu-se o coeficiente da constante para o valor 

zero, o spread, St (ρ_r), para o valor unitário e os demais coeficientes com valor zero. A 

Tabela 92 no Apêndice mostra os valores obtidos pela estatística F do teste Wald. Os valores 

críticos para sete restrições e tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,01 ao nível de 

5% e 2,64 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). A estatística F robusta com essas 

sete restrições mostra um resultado de 4,26858 com um p-valor de 0,000234198. Como a 

estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as 

restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim restrito. 

O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 4,71545 com um p-valor de 

0,000187224. Os resultados do teste são apresentados na Tabela 93 no Apêndice. Os valores 

críticos para seis restrições e tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,10 ao nível de 

5% e 2,80 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é maior que os 

valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse 

modo rejeita-se este modelo assim restrito. 

A seguir foi feito o teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_r). Para as 

demais variáveis específicas da commodity e as outras relacionadas à economia manteve-se a 

restrição de que o coeficiente seja igual a zero. Os resultados são apresentados na Tabela 94 

no Apêndice. O teste apresentou um resultado para a estatística F robusta de 0,865318 com 

um p-valor de 0,505805. Neste caso, os valores críticos para cinco restrições e tamanho da 

amostra tendendo ao infinito são 2,21 ao nível de 5% e 3,02 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). Como a estatística F é menor que os valores críticos aceita-se, portanto, a 

hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo este modelo é validado. 

Iniciando agora os procedimentos para a “commodity” dólar norte americano, a partir 

da regressão de cointegração entre o Ft e o Pt, estimou-se o excesso de retorno (ρ), aplicando-

se o coeficiente da regressão Ft em Pt, calculado em 1,00730 pelo software Gretl, conforme 

abaixo. 

𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − �̂�𝑷𝒕 = 𝑭𝒕 − (𝟏 − 𝝆)𝑷𝒕 
𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − 𝟏, 𝟎𝟎𝟕𝟑𝟎𝑷𝒕 
𝟏 − 𝝆 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟕𝟑𝟎 
𝝆 = 𝟏 − 𝟏, 𝟎𝟎𝟕𝟑𝟎 = −𝟎, 𝟎𝟎𝟕𝟑𝟎 = −𝟎, 𝟕𝟑% 
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Esse excesso de retorno médio mensal calculado pela regressão não só é compatível 

com o excesso de retorno calculado pela média amostral (ρ_m = – 0,0058), como também tem 

significância estatística ao nível de 1%, com estatística t de 407,8 e p-valor de  

3,65 e – 270. A partir dos dados de excesso de retorno do ativo (ρ) calculou-se então os 

“spreads” St (ρ), com base (i) na regressão entre o Preço Futuro e Preço Spot e (ii) no valor 

médio amostral obtido para a variável. Iniciando o teste de suficiência de Ft e Pt para prever 

os preços spot no futuro foram feitas regressões incluindo as mesmas variáveis específicas da 

commodity e econômicas utilizadas para boi gordo. A Tabela 95 no Apêndice mostra o 

resultado da regressão de St (ρ_r) em ΔPt para a commodity dólar americano. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = 0,0974243 + 1,07493𝑆𝑡−1(𝜌𝑟) − 0,239515𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 − 0,0302003𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+ 2,7669𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
− 5,64063𝑒−06𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

− 0,0509071𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,096921, o tamanho da amostra = 170 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 0,101449. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de 0,063679, o Critério de Informação de Akaike é de – 299,8829; o Critério 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de – 277,9323 e o Critério de Hannan-Quin é de  

– 290,9756. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 96 

abaixo: 

Tabela 96: Erros padrão da regressão MQO de St(ρ_r) em ΔPt para US Dólar 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  0,0974243 (0,0562619) 

Spread St-1(ρ_r) 1,07493 (1,66501) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  - 0,239515 (0,098103) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-1  - 0,0302003 (0,118117) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  2,7669 (1,18502) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  - 5,64063 e-06 (1,7844 e -05) 

Dólar Americano Dt-1  - 0,0509071 (0,02626) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A estatística t para a constante e variáveis da regressão mostrou significância ao nível 

de 90% para a constante, com uma razão t de 1,7316 e p-valor de 0,08523, para a variável 

Retorno do Ibovespa, ao nível de 95%, com razão t de –2,4415 e p-valor de 0,01570, para a 

variável Inflação, com uma razão t de 2,3349 e p-valor de 0,02077 e para a variável dólar, ao 

nível de 90%, com razão t de 1,9386 e p-valor de 0,05428. 

Para verificar se os coeficientes βi da equação (3.10) são significativamente diferentes 

de zero efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão de St (ρ_r) em ΔPt para o dólar 

americano. Os resultados desse teste estão mostrados na Tabela 97 no Apêndice. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = 0,0504234 − 0,793636𝑆𝑡−1(𝜌𝑟) 

           (0,00848615) (1,49763) 

𝑅2 = 0,004021      𝑛 = 170      �̂� = 0,101449 

 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a – 0,001908. A estatística para o Critério de 

Informação de Akaike (AIC = – 293,2371) se compara com o valor de AIC de – 299,8829 

para a regressão com as variáveis específicas da commodity e outras relativas à economia; A 

estatística para o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC = – 286,9655) se 

compara e com o valor de BIC de – 277,9323 para a regressão com as variáveis específicas da 

commodity e outras relativas à economia; e a estatística para o Critério de Hannan-Quin 

(HQC = – 290,6922) se compara com o valor de HQC de – 290,9756 para a regressão com as 

variáveis específicas da commodity e outras relativas à economia. Esses valores não permitem 

afirmar que há alguma superioridade da equação de regressão somente com a variável St (ρ_r) 

em relação à regressão com as demais variáveis. 

Em conformidade com a metodologia utilizada por Pindyck (1993) após o teste de 

suficiência do spread, St (ρ_r), para calcular o preço spot do próximo período, Pt+1, foi feito o 

teste de restrições lineares, para estimar as relações entre os coeficientes estimados. 

Inicialmente restringiu-se o coeficiente da constante para o valor zero, o spread, St (ρ_r), para 

o valor unitário e os demais coeficientes com valor zero. A Tabela 98 no Apêndice mostra os 

valores obtidos pela estatística F do teste Wald. Os valores críticos para sete restrições e 
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tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,01 ao nível de 5% e 2,64 ao nível de 1% 

(Patterson, 2000, p. 756 – 757). A estatística F robusta com essas sete restrições mostra um 

resultado de 2,68098 com um p-valor de 0,0118281. Como a estatística F é maior que os 

valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse 

modo rejeita-se este modelo assim restrito. 

A seguir efetua-se o teste de restrição linear, sem a restrição da constante mas 

mantendo-se as demais seis restrições. Os valores críticos para seis restrições e tamanho da 

amostra tendendo ao infinito são 2,10 ao nível de 5% e 2,80 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 2,75258 com um p-valor de 0,0141786. 

Os resultados do teste são apresentados na Tabela 99 no Apêndice. 

A seguir foi feito o teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_r), calculado 

com o excesso de retorno (ρ) da regressão. Para as demais variáveis específicas da commodity 

e as outras relacionadas à economia manteve-se a restrição de que o coeficiente seja igual a 

zero. Neste caso, os valores críticos para cinco restrições e tamanho da amostra tendendo ao 

infinito são 2,21 ao nível de 5% e 3,02 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). 

O teste apresentou um resultado para a estatística F robusta de 2,84946 com um p-

valor de 0,0170477. Como a estatística F é menor que o valor crítico para o nível de 1%. 

aceita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo este modelo é 

validado. Os resultados do teste são apresentados na Tabela 100 no Apêndice. 

Passamos agora a fazer os testes de suficiência de Ft e Pt em prever o preço “spot” 

futuro para milho. A partir da regressão de cointegração entre as variáveis foi estimado o 

excesso de retorno (ρ), aplicando-se o coeficiente da equação de regressão de Ft em Pt, 

calculado em 0,924016 pelo software Gretl, na equação (3.8) conforme abaixo. 

 

𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − �̂�𝑷𝒕 = 𝑭𝒕 − (𝟏 − 𝝆)𝑷𝒕 
𝑺𝒕 = 𝑭𝒕 − 𝟎, 𝟗𝟐𝟒𝟎𝟏𝟔𝑷𝒕 
𝟏 − 𝝆 = 𝟎, 𝟗𝟐𝟒𝟎𝟏𝟔 
𝝆 = 𝟏 − 𝟎, 𝟗𝟐𝟒𝟎𝟏𝟔 = 𝟎, 𝟎𝟕𝟓𝟗𝟖𝟒 = 𝟕, 𝟔𝟎% 
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Esse excesso de retorno médio mensal calculado pela regressão não só é compatível 

com o excesso de retorno calculado pela média amostral (ρ_m = 0,0073), como também tem 

significância estatística ao nível de 1%, com estatística t de 50,59 e p-valor de 2,04 e – 080. A 

partir dos dados ρ calculou-se então os “spreads” St (ρ), com base (i) na regressão entre o 

Preço Futuro e Preço Spot e (ii) no valor médio amostral obtido para a variável. 

O teste da suficiência dos preços spot e futuro para prever os preços spot no futuro se 

baseia em regredir a equação (3.10) incluindo variáveis específicas da commodity e outras 

relacionadas à economia, para verificar se os seus coeficientes são significativamente 

diferentes de zero. As variáveis incluídas são as mesmas utilizadas nos testes das demais 

coomodities. A Tabela 101 no Apêndice mostra o resultado da regressão de St (ρ_r) em ΔPt 

para milho. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = −0,881681 + 0,427455𝑆𝑡−1(𝜌𝑟) + 1,70651𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 + 2,27576𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+ 49,0052𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
− 0,00046869𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

− 0,0178855𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,084089, o tamanho da amostra = 116 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 2,125132. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de 0,033672, o Critério de Informação de Akaike é de 506,8898; o Critério 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de 526,1650 e o Critério de Hannan-Quin é de 

514,7144. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 102 abaixo: 

Tabela 102: Erros padrão da regressão MQO de St (ρ_r) em ΔPt para Milho 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  - 0,881681 (0,905355) 

Spread St-1(ρ_r) 0,427455 (0,15601) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  1,70651 (2,47798) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-1  2,27576 (2,2748) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  49,0052 (38,1371) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  - 0,00046869 (0,000317846) 

Dólar Americano Dt-1  - 0,0178855 (0,482373) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A estatística t para a constante e variáveis da regressão mostrou significância ao nível 

de 1% para a variável Spread St (ρ_r), calculado a partir do excesso de retorno (ρ) da 

regressão, com razão t de 2,7399 e p-valor de 0,00718. 

Para verificar se os coeficientes βi da equação (3.10) são significativamente diferentes 

de zero efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão de St (ρ_r) em ΔPt para o 

milho. Os resultados desse teste estão mostrados na Tabela 103 no Apêndice. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = −0,597623 + 0,40989𝑆𝑡−1(𝜌𝑟) 

               (0,262922)   (0,14402) 

𝑅2 = 0,0042960      𝑛 = 116      �̂� = 2,125132 

 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a 0,034565. A estatística para o Critério de 

Informação de Akaike (AIC = 501,8898) se compara com o valor de AIC de 506,8898 para a 

regressão com as variáveis específicas da commodity e outras relativas à economia; A 

estatística para o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC = 507,4924) se compara 

e com o valor de BIC de 526,1650 para a regressão com as variáveis específicas da 

commodity e outras relativas à economia; e a estatística para o Critério de Hannan-Quin 

(HQC = 504,2209) se compara com o valor de HQC de 514,7144 para a regressão com as 

variáveis específicas da commodity e outras relativas à economia. Esses valores comprovam a 

superioridade da equação de regressão somente com a variável St (ρ_r) em relação à regressão 

com as demais variáveis. 

Após o teste de suficiência do spread, St (ρ_r) para calcular Pt+1 foi feito o teste de 

restrições lineares, para estimar as relações entre os coeficientes estimados. Inicialmente 

restringiu-se o coeficiente da constante para o valor zero, o spread, St (ρ_r), para o valor 

unitário e os demais coeficientes com valor zero. A Tabela 104 no Apêndice mostra os 

valores obtidos pela estatística F do teste Wald. A estatística F robusta com essas sete 

restrições mostra um resultado de 25,4448 com um p-valor de 2,649 e – 020. Os valores 

críticos para sete restrições e tamanho da amostra de 120 observações são 2,09 ao nível de 5% 

e 2,79 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é maior que os 

valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse 

modo rejeita-se este modelo assim restrito. 
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A seguir efetua-se o teste de restrição linear, sem a restrição da constante, mas 

mantendo-se as demais seis restrições. Os valores críticos para seis restrições e tamanho da 

amostra de 120 observações são 2,17 ao nível de 5% e 2,96 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 6,31627 com um p-valor de  

1,00195 e
-020

. Como a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a 

hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim 

restrito. Os resultados do teste são apresentados na Tabela 105 no Apêndice. 

A seguir foi feito o teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_r), calculado 

com o excesso de retorno (ρ) da regressão. Para as demais variáveis específicas da commodity 

e as outras relacionadas à economia manteve-se a restrição de que o coeficiente seja igual a 

zero. Neste caso, os valores críticos para cinco restrições e tamanho da amostra de 120 

observações são 2,29 ao nível de 5% e 3,17 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). O 

teste apresentou um resultado para a estatística F robusta de 1,14018 com um p-valor de 

0,343628. Como a estatística F é menor que o valor crítico para o nível de 1%. aceita-se, 

portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo este modelo é validado. 

Os resultados do teste são apresentados na Tabela 106 no Apêndice. 

 

6.7. Teste de Causalidade de Granger 

 

Como preparação para efetuar os testes de causalidade de Granger foi feita a seleção 

de defasagens do VAR das variáveis delta do ganho de conveniência e o Spread St (ρ_r) 

calculado a partir do excesso de retorno da regressão. A Tabela 107 no Apêndice mostra os 

resultados do sistema VAR, para um grau máximo de defasagens de 24 períodos. O Critério 

de Informação de Akaike (AIC) aponta para uma defasagem ótima em 14 períodos, enquanto 

que o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC) e o Critério de Hannan-Quinn 

(HQC) apontam para uma defasagem ótima de 4 períodos. Selecionou-se então quatro 

períodos para a defasagem do teste VAR. 

Efetuou-se então o teste de VAR de quarta ordem para a variável delta do ganho de 

conveniência e a variável Spread St(ρ_r) conforme Tabela 108 no Apêndice. 
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A variável Delta do Ganho de Conveniência é estacionária. Entretanto, a variável 

Spread St (ρ_r) calculado a partir do excesso de retorno (ρ) da regressão não o é. Embora o 

teste de causalidade, no sentido de Granger prescreva que as séries testadas sejam 

estacionárias, vários autores recomendam que não seja feita a diferenciação para se alcançar a 

estacionariedade, já que o propósito da estimação do VAR é examinar a relação entre as 

variáveis e a diferenciação eliminará qualquer relação de longo prazo entre elas (Brooks, 

2008, p. 293). 

Conforme Pindyck (1993), o Modelo de Valor Presente (PVM) implica que o Spread 

St (ρ) deve causar, no sentido de Granger, a variação do Ganho de Conveniência (ΔΨt). Neste 

momento, está sendo utilizado o excesso de retorno calculado a partir da regressão. Assim 

sendo o Spread St (ρ_r) deve preceder à variação do ganho de conveniência. Em outras 

palavras, os valores passados do Spread devem estar correlacionados com os valores 

presentes do ganho de conveniência. O teste de causalidade é feito em ambos os sentidos, já 

que uma variável pode causar a outra e vice-versa. Se o resultado encontrado indica que a 

variável Spread St (ρ_r) causa, no sentido de Granger, a variável ganho de conveniência, mas 

isso não se verifica no sentido contrário, diz-se que a variável Spread St (ρ_r) é fortemente 

exógena à variável Ganho de Conveniência. Se ambos os conjuntos são estatisticamente 

significativos, diz-se que há uma causalidade bidirecional ou mútua e que o sistema é de 

feedback bidirecional entre as variáveis. Se ambos os conjuntos não são estatisticamente 

significativos, diz-se que ambas as variáveis são independentes (Brooks, 2008, p. 298). As 

hipóteses formuladas no teste são: 

 

Tabela 109: Hipóteses Nula e Alternativa para o Teste de Causalidade de Granger 

1 H0(ΔΨt) A variação do Ganho de Conveniência não causa o Spread 

2 H1(ΔΨt) A variação do Ganho de Conveniência causa o Spread 

3 H0(St(ρ)) A variação do Spread não causa o Ganho de Conveniência 

4 H1(St(ρ)) A variação do Spread causa o Ganho de Conveniência 

Fonte: elaborado pelo autor 

Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 108, pela qual o 

spread St(ρ_r) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 
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1. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 5%, com o valor da razão t de 2,2993 e p-valor de 0,02280. 

2. O valor de ΔΨt com quatro defasagens influencia o valor contemporâneo de 

ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 2,7478 e p-valor de 0,00670. 

3. O valor de St(ρ_r) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de 

ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de 3,0288 e p-valor de 0,00287. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 2,6128 e p-valor de 0,00985. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de quatro períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,2471 e p-valor de 0,02602. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de cinco períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 10%, com o valor da razão t de  

– 2,6128 e p-valor de 0,00985. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de seis períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 5,6219 e p-valor menor que 0,00001. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,0328 e p-valor de 0,00009. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,3504 e p-valor de 0,00002. 

10. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,4736 e p-valor de 0,00001. 

11. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,8980 e p-valor menor que 0,00001. 

12. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4, 3886 e p-valor de 0,00002. 
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O teste F, sem nenhuma restrição, com quatro parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 

3,8328 e p-valor de 0,0053. Os valores críticos da estatística F para quatro graus de liberdade 

e amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,37 ao nível de 5% e 3,32 ao nível 

de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é maior que os valores críticos 

rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, 

no sentido de Granger, o valor contemporâneo de ΔΨt. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com quatro graus de liberdade e tamanho 

da amostra de 158 observações, agora no sentido do Spread St (ρ_r) do excesso de retorno 

calculado a partir da regressão do preço futuro no preço spot, constitui-se no teste estatístico 

de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de St (ρ_r) indicou que 

todas as defasagens do Spread influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, 

com o valor de 8,4085 e p-valor de 0,0000. Desse modo, como os valores críticos da 

estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição da hipótese nula de que o Spread, St(ρ_r), 

não causa, no sentido de Granger, a Variação do Ganho de Conveniência, ΔΨt. 

Até o momento, tem-se, portanto, uma relação causal, no sentido de Granger, entre 

St(ρ_r) e ΔΨt. Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 108, 

pela qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o spread  

St (ρ_r). Verifica-se que: 

1. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 2,2993 e p-valor de 

0,00829. 

2. O valor de ΔΨt com quatro defasagens influencia o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 2,7027 e p-valor de 0,00763. 

3. O valor de St(ρ_r) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 5%, com o valor da razão t de – 2,4169 e p-valor de 

0,01679. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,4699 e p-valor de 0,01458. 
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5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de quatro períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 5%, com o valor da razão t de 

2,4699 e p-valor de 0,03912. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de cinco períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 10%, com o valor da razão t de 

1,8839 e p-valor de 0,06142. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de seis períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

5,4286 e p-valor menor que 0,00001. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,1195 e p-valor de 0,00006. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,3694 e p-valor de 0,00002. 

10. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,3949 e p-valor de 0,00002. 

11. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,9007 e p-valor menor que 0,00001. 

12. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,3035 e p-valor de 0,00003. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com quatro parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, agora no sentido oposto, ou seja, da variação do Ganho de 

Conveniência ΔΨt causar, no sentido de Granger, o Spread do excesso de retorno calculado a 

partir da regressão do preço futuro no preço spot, St (ρ_r) constitui-se no teste estatístico de 

causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas 

as defasagens da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 4,1801 e p-valor de 0,0033. Os valores críticos da 

estatística F para quatro graus de liberdade e amostra de tamanho da amostra tendendo ao 

infinito são 2,37 ao nível de 5% e 3,32 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como 
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a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a 

Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, o Spread. 

Pela análise da equação 1 da Tabela 108 tinha-se uma relação causal, no sentido de 

Granger, entre St (ρ_r) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se concluir 

por uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_r). Tem-se, portanto, uma 

causação mútua ou um sistema de feedback mútuo entre ΔΨt e St (ρ_r). 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com quatro graus de liberdade e tamanho 

da amostra de 158 observações, indicou que todas as defasagens do Spread influenciam o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 8,4085 e p-valor de 0,0000. 

Desse modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição 

da hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_r), não causam, no sentido de 

Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_r). 

Foi feita a mesma bateria de testes para verificar a suficiência do Spread, St (ρ_m) para 

calcular o preço spot do próximo período, Pt+1. O procedimento adotado é idêntico ao 

utilizado para verificar a suficiência do Spread, St (ρ_r) para calcular Pt+1. A Tabela 109 no 

Apêndice mostra o resultado da regressão de St (ρ_m) em ΔPt: 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = 0,0451239 + 0,439509𝑆𝑡−1 + 0,627662𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 + 5,73593𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−2

+ 20,931𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
+ 0,00023734𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

+ 1,39539𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,098065, o tamanho da amostra = 169 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 3,077758. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de 0,064660, o Critério de Informação de Akaike é de 855,1354; o Critério de 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de 877,0447 e o Critério de Hannan-Quin é de 

864,0266. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 110 abaixo: 
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Tabela 110: Erros padrão da regressão MQO de St (ρ_m) em ΔPt para boi gordo 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  0,0451239 (0,26053) 

Spread St-1(ρ_m) 0,439509 (0,126561) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  0,627662 (1,60142) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-2  5,73593 (3,25913) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  20,931 (31,1884) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  0,00023734 (0,000512527) 

Dólar Americano Dt-1  1,39539 (2,70413) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A estatística t para a constante e variáveis da regressão mostrou significância para a 

variável St-1 (ρ_m) ao nível de 99%, com razão t = 3,4727 e p-valor de 0,00066 e para a 

variável delta da Produção Industrial em t-2, ao nível de 90%, com razão t = 1,7600 e p-valor 

de 0,08030. 

Para verificar se os coeficientes βi da equação (3.10) são significativamente diferentes 

de zero efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão de St (ρ_m) em ΔPt. Os 

resultados desse teste estão mostrados na Tabela 111 no Apêndice. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = 0,337436 + 0,465666𝑆𝑡−1(ρ𝑚) 

            (0,229339)  (0,129772) 

𝑅2 = 0,071843      𝑛 = 169      �̂� = 3,077758 

 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a 0,066285 e ligeiramente maior que o encontrado 

para a regressão com o conjunto de variáveis específicas para a commodity e econômicas, 

medidas no período t-1. De modo análogo as estatísticas para o Critério de Informação de 

Akaike (AIC = 849,9787); Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC = 856,2385) e 

Critério de Hannan-Quin (HQC = 852,5191) são menores que os valores encontrados para a 

regressão com as variáveis específicas da commodity e outras relativas à economia. Desse 
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modo está comprovada a superioridade da equação de regressão somente com a variável  

St (ρ_m) em relação à regressão com as demais variáveis. 

Passou-se ao teste de restrições lineares, para estimar as relações entre os coeficientes 

estimados. Inicialmente restringiu-se o coeficiente da constante para o valor zero, o spread,  

St (ρ_m), para o valor unitário e os demais coeficientes com valor zero. A Tabela 112 no 

Apêndice mostra os valores obtidos pela estatística F do teste Wald. A estatística F robusta 

com essas sete restrições mostra um resultado de 4,8279 com um p-valor de 5,81198e-005. 

Como a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que 

as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim restrito. 

O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 5,27045 com um p-valor de  

5,4866e
-005

. Como a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese 

nula de que as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim restrito. Os 

resultados do teste são apresentados na Tabela 113 no Apêndice. 

A seguir foi feito o teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_m). Para as 

demais variáveis específicas da commodity e as outras relacionadas à economia manteve-se a 

restrição de que o coeficiente seja igual a zero. Os resultados são apresentados na Tabela 114 

no Apêndice. O teste apresentou um resultado para a estatística F robusta de 1,74896 com um 

p-valor de 0,126342. Como a estatística F é menor que os valores críticos aceita-se, portanto, 

a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo este modelo é validado. 

Para efetuar os testes de causalidade de Granger foi feita a seleção de defasagens do 

VAR das variáveis delta do ganho de conveniência e o Spread St (ρ_m) para boi gordo. A 

Tabela 115 no Apêndice mostra os resultados do sistema VAR, para um grau máximo de 

defasagens de 24 períodos. O Critério de Informação de Akaike (AIC) aponta para uma 

defasagem ótima em 23 períodos, enquanto que o Critério Bayesiano de Informação de 

Schwarz (BIC) e o Critério de Hannan-Quinn (HQC) apontam para uma defasagem ótima de 

4 períodos. Selecionou-se então quatro períodos para a defasagem do teste VAR. 

Efetuou-se então o teste de VAR de quarta ordem para a variável delta do ganho de 

conveniência e a variável Spread St (ρ_m) calculada a partir do excesso de retorno da média 

amostral, conforme Tabela 116 no Apêndice. 
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Já foi mencionado que a variável Delta do Ganho de Conveniência é estacionária, mas 

a variável Spread St (ρ_m) não o é. Seguimos a orientação de vários autores que recomendam 

que não seja feita a diferenciação para se alcançar a estacionariedade (Brooks, 2008, p. 293). 

O PVM implica que o Spread calculado a partir do excesso de retorno da commodity 

(St (ρ)) deve causar, no sentido de Granger, a variação do Ganho de Conveniência (ΔΨt). 

Assim sendo o Spread St (ρ_m) deve preceder à variação do ganho de conveniência. Em outras 

palavras, os valores passados do Spread devem estar correlacionados com os valores 

presentes do ganho de conveniência. 

Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 116, pela qual o 

spread St (ρ_m) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 

1. O valor da constante α influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 

1%, com o valor da razão t de 3,3677 e p-valor de 0,00095. 

2. O valor de ΔΨt com quatro defasagens influencia o valor contemporâneo de 

ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 3,1405 e p-valor de 0,00201. 

3. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 2,6251 e p-valor de 0,00951. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de quatro períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,1384 e p-valor de 0,03402. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de cinco períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,4751 e p-valor de 0,01438. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de seis períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 5,8117 e p-valor menor que 0,00001. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,4107 e p-valor de 0,00002. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,4357 e p-valor de 0,00002. 
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9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,6221 e p-valor menor que 0,00001. 

10. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 4,7781 e p-valor menor que 0,0001. 

11. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 3,8991 e p-valor de 0,00014. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com quatro parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor de 

2,5594 e p-valor de 0,0407. Os valores críticos da estatística F para quatro graus de liberdade 

e amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,37 ao nível de 5% e 3,32 ao nível 

de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é menor que o valor crítico de 

1%, aceita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não 

causa, no sentido de Granger, o valor contemporâneo de ΔΨt. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com quatro graus de liberdade e tamanho 

da amostra de 158 observações, agora no sentido do Spread St (ρ_m) do excesso de retorno 

calculado a partir da média amostral, influenciar o valor contemporâneo de ΔΨt, constitui-se 

no teste estatístico de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de 

St (ρ_m) indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) influenciam o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 4,158 e p-valor de 0,0087. Desse 

modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição da 

hipótese nula de que o Spread, St (ρ_m), não causa, no sentido de Granger, a Variação do 

Ganho de Conveniência, ΔΨt. 

Até o momento, tem-se, portanto, uma relação causal, no sentido de Granger, entre  

St (ρ_m) e ΔΨt para boi gordo. 

Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 116, pela 

qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o Spread  

St (ρ_m). Verifica-se que: 
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1. O valor da constante α influencia o valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível 

de 1%, com o valor da razão t de – 3,3528 e p-valor de 0,00100. 

2. O valor de ΔΨt com quatro defasagens influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 3,1615 e p-valor de 0,00188. 

3. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 5%, com o valor da razão t de 

2,4699 e p-valor de 0,01463. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de quatro períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 5%, com o valor da razão t de 

1,9956 e p-valor de 0,04769. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de cinco períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

2,6179 e p-valor de 0,00971. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de seis períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

5,7099 e p-valor menor que 0,00001. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,4779 e p-valor de 0,00001. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,4218 e p-valor de 0,00002. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,5637 e p-valor de 0,00001. 

10. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,7469 e p-valor menor que 0,00001. 

11. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

3,8216 e p-valor de 0,00019. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com quatro parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, agora no sentido de todas as defasagens da variação do Ganho 
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de Conveniência ΔΨt causarem, no sentido de Granger, o Spread St (ρ_m) do excesso de 

retorno calculado a partir da média amostral, constitui-se no teste estatístico de causalidade, 

no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas as 

defasagens da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 5%, com o valor de 2,7329 e p-valor de 0,0310. Os valores críticos da 

estatística F para quatro graus de liberdade e amostra de tamanho da amostra tendendo ao 

infinito são 2,37 ao nível de 5% e 3,32 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como 

a estatística F é maior apenas que o valor crítico para o nível de 5%, aceita-se, portanto, a 

hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, 

o Spread St (ρ_m). 

Pela análise da equação 1 da Tabela 116 tinha-se uma relação causal, no sentido de 

Granger, entre St (ρ_m) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se concluir 

por uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_m). Tem-se, portanto, uma 

causação mútua ou um sistema de feedback mútuo entre ΔΨt e St (ρ_m). 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com quatro graus de liberdade e tamanho 

da amostra de 158 observações, indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) 

influenciam o valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor de 5,1352 e  

p-valor de 0,0006. Desse modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, 

conclui-se pela rejeição da hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_m), não 

causam, no sentido de Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_m). 

Como preparação para efetuar os testes de causalidade de Granger para café arábica 

foi feita a seleção de defasagens do VAR das variáveis Delta do Ganho de Conveniência e o 

Spread St (ρ_r). A Tabela 117 no Apêndice mostra os resultados do sistema VAR, para um 

grau máximo de defasagens de 24 períodos. O Critério de Informação de Akaike (AIC) aponta 

para uma defasagem ótima em 20 períodos, enquanto que o Critério Bayesiano de Informação 

de Schwarz (BIC) e o Critério de Hannan-Quinn (HQC) apontam para uma defasagem ótima 

de 1 período. Selecionou-se então um período para a defasagem ideal do teste VAR. 

 

Efetuou-se então o teste de VAR de primeira ordem para a variável Delta do Ganho de 

Conveniência e a variável Spread St (ρ_r) calculada a partir do excesso de retorno da regressão 

para café arábica, conforme Tabela 118 no Apêndice. 
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Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 118, pela qual o 

spread St(ρ_r) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 

1. A constante influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o 

valor da razão t de 2,7640 e p-valor de 0,00635. 

2. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 4,2571 e p-valor de 0,00003. 

3. O valor da variável St (ρ_r) com uma defasagem influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de 4,1337 e p-

valor de 0,00006. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de um período influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 4,9718 e p-

valor menor que 0,00001. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,5197 e p-valor de 0,01268. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 3,5922 e p-valor de 0,00043. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,2611 e p-valor de 0,02504. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 3,2947 e p-valor de 0,00120. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,4792 e p-valor de 0,01416. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com um parâmetro de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 

18,123 e p-valor de 0,0000. Os valores críticos da estatística F para um grau de liberdade e 

amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito são 3,84 ao nível de 5% e 6,63 ao nível 

de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é maior que os valores críticos 
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rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, 

no sentido de Granger, o valor contemporâneo de ΔΨt. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com um grau de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, no sentido do Spread St (ρ_r) do excesso de retorno calculado a 

partir da regressão do preço futuro no preço spot influenciar o valor de ΔΨt constitui-se no 

teste estatístico de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de  

St (ρ_r) indicou que todas as defasagens do Spread influenciam o valor contemporâneo de 

ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 17,088 e p-valor de 0,0001. Desse modo, como os 

valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição da hipótese nula de 

que o Spread, St(ρ_r), não causa, no sentido de Granger, a Variação do Ganho de 

Conveniência, ΔΨt. 

Até o momento, tem-se, portanto, uma relação causal, no sentido de Granger, entre 

St(ρ_r) e ΔΨt. 

Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 62, pela 

qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o spread  

St (ρ_r). Verifica-se que: 

1. O valor contemporâneo da constante influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 4,1213 e p-valor de 

0,00006. 

2. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 4,6345 e p-valor menor que 

0,00001. 

3. O valor de St (ρ_r) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de St 

(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 7,4814 e p-valor menor que 

0,00001. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de um período influencia o valor 

contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 6,4379 e 

p-valor menor que 0,00001. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

3,6730 e p-valor de 0,00032. 
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6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,2248 e p-valor de 0,00004. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

2,7410 e p-valor menor que 0,00679. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,7549 e p-valor menor que 0,00001. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

2,8587 e p-valor de 0,00479. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com um parâmetro de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, agora no sentido oposto, ou seja, da variação do Ganho de 

Conveniência ΔΨt causar, no sentido de Granger, o Spread do excesso de retorno calculado a 

partir da regressão do preço futuro no preço spot, St (ρ_r) constitui-se no teste estatístico de 

causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas 

as defasagens da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 21,479 e p-valor de 0,0000. Os valores críticos da 

estatística F para um grau de liberdade e amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito 

são 3,84 ao nível de 5% e 6,63 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a 

estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a 

Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, o Spread. 

Pela análise da equação 1 da Tabela 118 tinha-se uma relação causal, no sentido de 

Granger, entre St (ρ_r) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se concluir 

por uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_r). Tem-se, portanto, uma 

causação mútua ou um sistema de feedback mútuo entre ΔΨt e St (ρ_r) para a commodity café 

arábica. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com um grau de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, indicou que todas as defasagens do Spread influenciam o valor 

contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 55,971 e p-valor de 0,0000. Desse 

modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição da 
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hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_r), não causam, no sentido de 

Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_r). 

Após o teste de suficiência do Spread, St (ρ_r) para calcular Pt+1, foi feita a mesma 

bateria de testes para verificar a suficiência do Spread, St (ρ_m) para calcular Pt+1. A Tabela 

119 no Apêndice mostra o resultado da regressão de St (ρ_m) em ΔPt: 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = −3,13592 + 0,084859𝑆𝑡−1(𝜌𝑚) + 0,241𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 + 0,331977𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+ 126,649𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
− 0,0018896𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

+ 1,18257𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,023128, o tamanho da amostra = 170 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 12,26109. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de – 0,012830, o Critério de Informação de Akaike é de 1343,645; o Critério de 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de 1365,595 e o Critério de Hannan-Quin é de 

1352,552. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 120 abaixo: 

 

Tabela 120: Erros padrão da regressão MQO de St (ρ_m) em ΔPt para a commodity Café Arábica 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  - 3,13592 (6,8837) 

Spread St-1 (ρ_m) 0,084859 (0,232421) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  0,241 (10,7227) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-1  0,331977 (15,1793) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  126,649 (100,456) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  - 0,0018896 (0,00318415) 

Dólar Americano Dt-1  1,18257 (2,86063) 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A estatística t para a constante e variáveis da regressão não mostrou significância nem 

para a constante nem para nenhuma das variáveis. As estatísticas para o Critério de 
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Informação de Akaike (AIC), Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC) e Critério 

de Hannan-Quin (HQC) foram AIC = 1343,645; BIC = 1365,595; e HQC = 1352,552. 

Para verificar se os coeficientes βi da equação (3.10) são significativamente diferentes 

de zero efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão de St (ρ_m) em ΔPt. Os 

resultados desse teste estão mostrados na Tabela 121 no Apêndice. 

 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = 0,279798 + 0,1562𝑆𝑡−1(ρ𝑚) 

            (1,15561)     (0,209018) 

𝑅2 = 0,07469      𝑛 = 170      �̂� = 12,26109 

 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a 0,001561. Do mesmo modo que o coeficiente R

2
 

ajustado  encontrado para a regressão com o conjunto de variáveis específicas para a 

commodity e econômicas, medidas no período t-1, o seu valor explicativo para a regressão é 

praticamente nulo. As estatísticas para o Critério de Informação de Akaike (AIC = 

1.336,348), para o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC = 1.342,620) e para 

Critério de Hannan-Quin (HQC = 1.338,893) são ligeiramente menores que os valores 

encontrados para a regressão com as variáveis específicas da commodity e outras relativas à 

economia. Em que pese o baixo valor explicativo das regressões de St (ρ_m) em ΔPt está 

comprovada a superioridade da equação de regressão somente com a variável St (ρ_m) em 

relação à regressão com as demais variáveis. 

Após o teste de suficiência do spread, St (ρ_m) para calcular Pt+1, foi feito o teste de 

restrições lineares, para estimar as relações entre os coeficientes estimados. Inicialmente 

restringiu-se o coeficiente da constante para o valor zero, o spread, St (ρ_m), para o valor 

unitário e os demais coeficientes com valor zero. A Tabela 122 no Apêndice mostra os 

valores obtidos pela estatística F do teste Wald. Os valores críticos para sete restrições e 

tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,01 ao nível de 5% e 2,64 ao nível de 1% 

(Patterson, 2000, p. 756 – 757). A estatística F robusta com essas sete restrições mostra um 

resultado de 4,07181 com um p-valor de 0,000383116. Como a estatística F é maior que os 
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valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse 

modo rejeita-se este modelo assim restrito. 

O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 4,60281 com um p-valor de 

0,000383116. Os valores críticos para seis restrições e tamanho da amostra tendendo ao 

infinito são 2,10 ao nível de 5% e 2,80 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como 

a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as 

restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim restrito. Os resultados do teste 

são apresentados na Tabela 123 no Apêndice. 

A seguir foi feito o teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_m). Para as 

demais variáveis específicas da commodity e as outras relacionadas à economia manteve-se a 

restrição de que o coeficiente seja igual a zero. Os resultados são apresentados na Tabela 124 

no Apêndice. O teste apresentou um resultado para a estatística F robusta de 0,877787 com 

um p-valor de 0,497393. Neste caso, os valores críticos para cinco restrições e tamanho da 

amostra tendendo ao infinito são 2,21 ao nível de 5% e 3,02 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). Como a estatística F é menor que os valores críticos aceita-se, portanto, a 

hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo este modelo é validado. 

Como preparação para efetuar os testes de causalidade de Granger foi feita a seleção 

de defasagens do VAR das variáveis Delta do Ganho de Conveniência e o Spread St (ρ_m). A 

Tabela 125 no Apêndice mostra os resultados do sistema VAR, para um grau máximo de 

defasagens de 24 períodos. O Critério de Informação de Akaike (AIC) aponta para uma 

defasagem ótima em 20 períodos, enquanto que o Critério Bayesiano de Informação de 

Schwarz (BIC) e o Critério de Hannan-Quinn (HQC) apontam para uma defasagem ótima de 

1 período. Selecionou-se então um período para a defasagem do teste VAR. 

Efetuou-se, portanto, o teste de VAR de primeira ordem para a variável Delta do 

Ganho de Conveniência e a variável Spread St (ρ_m) calculada a partir do excesso de retorno 

da média amostral, conforme Tabela 126 abaixo: 

A variável Delta do Ganho de Conveniência é estacionária, mas a variável Spread  

St (ρ_m) não o é. Não foi feita nenhuma diferenciação para se alcançar a estacionariedade. 

O Modelo de Valor Presente (PVM) implica que o Spread calculado a partir do 

excesso de retorno da commodity (St (ρ)) deve causar, no sentido de Granger, a variação do 
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Ganho de Conveniência (ΔΨt). Assim sendo o Spread St (ρ_m) deve preceder à variação do 

ganho de conveniência. 

Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 126, pela qual o 

spread St (ρ_m) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 

1. O valor da constante α influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 

1%, com o valor da razão t de 2,66131 e p-valor de 0,00979. 

2. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 4,2188 e p-valor de 0,00004. 

3. O valor da variável St (ρ_m) com uma defasagem influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de 4,0431 e p-

valor de 0,00008. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de um período influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 4,9739 e p-

valor menor que 0,00001. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,5135 e p-valor de 0,01289. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 3,5551 e p-valor de 0,00049. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,2469 e p-valor de 0,02595. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 3,3012 e p-valor de 0,00118. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,4788 e p-valor de 0,01417. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com um parâmetro de liberdade e tamanho da 

amostra de 168 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 



87 
 

17,798 e p-valor de 0,0000. Os valores críticos da estatística F para um grau de liberdade e 

amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito são 3,84 ao nível de 5% e 6,63 ao nível 

de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é maior que o valor crítico de 1%, 

rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, 

no sentido de Granger, o valor contemporâneo de ΔΨt. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com um grau de liberdade e tamanho da 

amostra de 158 observações, no sentido da variável Spread St (ρ_m) do excesso de retorno 

calculado a partir da média amostral, influenciar o valor contemporâneo de ΔΨt, constitui-se 

no teste estatístico de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de 

St (ρ_m) indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) influenciam o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 16,347 e p-valor de 0,0001. Desse 

modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição da 

hipótese nula de que o Spread, St (ρ_m), não causa, no sentido de Granger, a Variação do 

Ganho de Conveniência, ΔΨt. 

Até o momento, tem-se, portanto, uma relação causal, no sentido de Granger, entre  

St (ρ_m) e ΔΨt. Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 126, 

pela qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o Spread  

St (ρ_m). Verifica-se que: 

1. O valor da constante α influencia o valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível 

de 1%, com o valor da razão t de – 3,8805 e p-valor de 0,00015. 

2. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 4,5977 e p-valor menor que 

0,00001. 

3. O valor de St (ρ_m) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 7,3571 e p-valor menor que 

0,00001. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de um período influencia o valor 

contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 6,4347 e 

p-valor menor que 0,00001. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de sete períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

3,6306 e p-valor de 0,00038. 
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6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,1657 e p-valor de 0,00005. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

2,7081 e p-valor de 0,00747. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dez períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

4,7318 e p-valor menor que 0,00001. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 

2,8501 e p-valor de 0,00492. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com um parâmetro de liberdade e tamanho da 

amostra de 168 observações, agora no sentido de todas as defasagens da variação do Ganho 

de Conveniência ΔΨt causarem, no sentido de Granger, o Spread St (ρ_m) do excesso de 

retorno calculado a partir da média amostral, constitui-se no teste estatístico de causalidade, 

no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas as 

defasagens da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor de 21,139 e p-valor de 0,0000. Os valores críticos da 

estatística F para um grau de liberdade e amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito 

são 3,84 ao nível de 5% e 6,63 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a 

estatística F é maior apenas que o valor crítico para o nível de 1%, rejeita-se, portanto, a 

hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, 

o Spread St (ρ_m). 

Pela análise da equação 1 da Tabela 126 acima tinha-se uma relação causal, no sentido 

de Granger, entre St (ρ_m) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se 

concluir por uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_m). Tem-se, 

portanto, uma causação mútua ou um sistema de feedback mútuo entre ΔΨt e St (ρ_m). 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com um grau de liberdade e tamanho da 

amostra de 168 observações, indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) influenciam 

o valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor de 54,126 e p-valor de 

0,0000. Desse modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela 
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rejeição da hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_m), não causam, no 

sentido de Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_m). 

Passa-se agora a analisar a commodity dólar norte americano. Como preparação para 

efetuar os testes de causalidade de Granger foi feita a seleção de defasagens do VAR das 

variáveis Delta do Ganho de Conveniência e o Spread St (ρ_r) calculado a partir do excesso de 

retorno da regressão. A Tabela 127 abaixo mostra os resultados do sistema VAR, para um 

grau máximo de defasagens de 24 períodos. O Critério de Informação de Akaike (AIC) aponta 

para uma defasagem ótima em 15 períodos, enquanto que o Critério Bayesiano de Informação 

de Schwarz (BIC) aponta para uma defasagem ótima de 4 períodos e o Critério de Hannan-

Quinn (HQC) aponta para uma defasagem ótima de 8 períodos. Selecionou-se então quatro 

períodos para a defasagem ideal do teste VAR. 

Efetuou-se então o teste de VAR de quarta ordem para a variável Delta do Ganho de 

Conveniência e a variável Spread St (ρ_r) calculada a partir do excesso de retorno da regressão 

para a commodity dólar americano, conforme Tabela 128 no Apêndice. 

O Modelo de Valor Presente (PVM) implica que o Spread St (ρ) deve causar, no 

sentido de Granger, a variação do Ganho de Conveniência (ΔΨt). Assim sendo o Spread St 

(ρ_r) deve preceder à variação do ganho de conveniência. 

Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 128, pela qual o 

spread St (ρ_r) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 

1. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 5%, com o valor da razão t de – 2,2541 e p-valor de 0,02556. 

2. O valor de ΔΨt com duas defasagens influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 5%, com o valor da razão t de – 2,1465 e p-valor de 0,03335. 

3. O valor de ΔΨt com três defasagens influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 3,6924 e p-valor de 0,00030. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com quatro parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 159 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 

4,8091 e p-valor de 0,0011. Os valores críticos da estatística F para quatro graus de liberdade 

e amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,37 ao nível de 5% e 3,32 ao nível 

de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é maior que os valores críticos 
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rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, 

no sentido de Granger, o valor contemporâneo de ΔΨt. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com quatro graus de liberdade e tamanho 

da amostra de 158 observações, no sentido do Spread St (ρ_r) do excesso de retorno calculado 

a partir da regressão do preço futuro no preço spot influenciar o valor de ΔΨt constitui-se no 

teste estatístico de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de  

St (ρ_r) indicou que todas as defasagens do Spread influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt 

com o valor de 0,58252 e p-valor de 0,6757. Desse modo, como os valores críticos da 

estatística F são os mesmos, e o valor da estatística F ser menor que os valores críticos, 

conclui-se pela aceitação da hipótese nula de que o Spread, St(ρ_r), não causa, no sentido de 

Granger, a Variação do Ganho de Conveniência, ΔΨt. 

Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 128, pela 

qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o spread  

St (ρ_r). Verifica-se que: 

1. O valor de ΔΨt com duas defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_r), ao nível de 10%, com o valor da razão t de 1,9223 e p-valor de 

0,05635. 

2. O valor de St (ρ_r) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de St 

(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 6,7842 e p-valor menor que 

0,00001. 

3. O valor de St (ρ_r) com duas defasagens influencia o valor contemporâneo de St 

(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 4,5601 e p-valor de 0,00001. 

4. O valor de St (ρ_r) com três defasagens influencia o valor contemporâneo de St 

(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 4,5053 e p-valor de 0,00001. 

5. O valor de St (ρ_r) com quatro defasagens influencia o valor contemporâneo de 

St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 4,8406 e p-valor menor 

que 0,00001. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 3,0785 e p-valor de 0,00245. 
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7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de quatro períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 1,9846 e p-valor de 0,04891. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de cinco períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 10%, com o valor da razão t de 

1,8319 e p-valor de 0,06884. 

9. O valor da variável dummy de sazonalidade S de seis períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 2,7782 e p-valor de 0,00612. 

10. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 10%, com o valor da razão t de  

– 1,7141 e p-valor de 0,08846. 

11. O valor da variável dummy de sazonalidade S de onze períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,3739 e p-valor de 0,01879. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com quatro parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 159 observações, agora no sentido oposto, ou seja, da variação do Ganho de 

Conveniência ΔΨt causar, no sentido de Granger, o Spread do excesso de retorno calculado a 

partir da regressão do preço futuro no preço spot, St (ρ_r) constitui-se no teste estatístico de 

causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas 

as defasagens da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 3,6492 e p-valor de 0,0071. Os valores críticos da 

estatística F para quatro graus de liberdade e amostra de tamanho da amostra tendendo ao 

infinito são 2,37 ao nível de 5% e 3,32 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como 

a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a 

Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, o Spread. 

Pela análise da equação 1 da Tabela 128 acima não havia uma relação causal, no 

sentido de Granger, entre St (ρ_r) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se 

concluir por uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_r). Tem-se, portanto, 

uma causação unidirecional entre ΔΨt e St (ρ_r) para a commodity dólar americano, no sentido 

contrário ao preconizado pela teoria. 
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A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com quatro graus de liberdade e tamanho 

da amostra de 159 observações, indicou que todas as defasagens do Spread influenciam o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 191,45 e p-valor de 0,0000. 

Desse modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição 

da hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_r), não causam, no sentido de 

Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_r). 

Foi feita a mesma bateria de testes para verificar a suficiência do Spread, St (ρ_m) para 

calcular Pt+1. A Tabela 129 abaixo mostra o resultado da regressão de St (ρ_m) em ΔPt: 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = 0,0711846 + 0,271416𝑆𝑡−1(𝜌𝑚) − 0,227187𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 − 0,0301111𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+ 2,85943𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
− 5,18527𝑒 − 06𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

− 0,0383842𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,095736, o tamanho da amostra = 170 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 0,101449. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de 0,062450, o Critério de Informação de Akaike é de – 299,6600; o Critério de 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de – 277,7094 e o Critério de Hannan-Quin é de  

– 290,7527. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 130 

abaixo: 

Tabela 130: Erros padrão da regressão MQO de St (ρ_m) em ΔPt para a commodity US Dólar 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  0,0711846 (0,043564) 

Spread St-1 (ρ_m) 0,271416 (0,670007) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  - 0,237187 (0,100041) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-1  - 0,0301111 (0,117112) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  2,85943 (1,08879) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  - 5,18527e-06 (1,78951e-05) 

Dólar Americano Dt-1  - 0,0383842 (0,210013) 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A estatística t mostrou significância, ao nível de 5%, para a variável retorno do Índice 

Bovespa com um resultado de – 2,3709 e p-valor de 0,01891. Além disso a estatística t 

também mostrou significância para a variável IGP – DI, ao nível de 1%, com um resultado de 

2,6262 e p-valor de 0,00946 e para a variável dólar, ao nível de 10%, com um resultado de – 

1,8277 e p-valor de 0,06942. 

Para verificar se os coeficientes βi da equação (3.10) são significativamente diferentes 

de zero efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão de St (ρ_m) em ΔPt. Os 

resultados desse teste estão mostrados na Tabela 131 no Apêndice. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

 

∆𝑃𝑡 = 0,00305346 − 0,0722684𝑆𝑡−1(ρ𝑚) 

            (0,010856)       (0,734202) 

𝑅2 = 0,000135      𝑛 = 170      �̂� = 0,101449 

 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a – 0,005817. Do mesmo modo que o coeficiente R

2
 

ajustado encontrado para a regressão com o conjunto de variáveis específicas para a 

commodity e econômicas, medidas no período t-1, o seu valor explicativo para a regressão é 

praticamente nulo. As estatísticas para o Critério de Informação de Akaike (AIC =  

– 292,5741) e para Critério de Hannan-Quin (HQC = – 290,0301) são ligeiramente menores 

que os valores encontrados para a regressão com as variáveis específicas da commodity e 

outras relativas à economia. As estatísticas para o Critério Bayesiano de Informação de 

Schwarz (BIC = – 286,7094) piorou ligeiramente. Além do baixo valor explicativo das 

regressões de St (ρ_m) em ΔPt, não está comprovada a superioridade da equação de regressão 

somente com a variável St (ρ_m) em relação à regressão com as demais variáveis. 

Após o teste de suficiência do spread, St (ρ_m), calculado a partir do excesso de retorno 

(ρ) da média amostral para calcular o preço spot do próximo período, Pt+1, foi feito o teste de 

restrições lineares, para estimar as relações entre os coeficientes estimados. Inicialmente 

restringiu-se o coeficiente da constante para o valor zero, o spread, St (ρ_m), para o valor 

unitário e os demais coeficientes com valor zero. A Tabela 132 abaixo mostra os valores 

obtidos pela estatística F do teste Wald. Os valores críticos para sete restrições e tamanho da 
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amostra tendendo ao infinito são 2,01 ao nível de 5% e 2,64 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). A estatística F robusta com essas sete restrições mostra um resultado de 

2,89451 com um p-valor de 0,00705899. Como a estatística F é maior que os valores críticos 

rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se 

este modelo assim restrito. 

O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 2,87269 com um p-valor de 0,0109447. 

Os valores críticos para seis restrições e tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,10 ao 

nível de 5% e 2,80 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). 

Como a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula 

de que as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim restrito. Os 

resultados do teste são apresentados na Tabela 133 no Apêndice. 

A seguir foi feito o teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_m). Para as 

demais variáveis específicas da commodity e as outras relacionadas à economia manteve-se a 

restrição de que o coeficiente seja igual a zero. Os resultados são apresentados na Tabela 134 

no Apêndice. O teste apresentou um resultado para a estatística F robusta de 3,30158 com um 

p-valor de 0,00723283. Neste caso, os valores críticos para cinco restrições e tamanho da 

amostra tendendo ao infinito são 2,21 ao nível de 5% e 3,02 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). Como a estatística F continua sendo maior que os valores críticos rejeita-se, 

portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo 

assim restrito. 

Como preparação para efetuar os testes de causalidade de Granger foi feita a seleção 

de defasagens do VAR das variáveis Delta do Ganho de Conveniência e o Spread calculado a 

partir do excesso de retorno da média amostral, St (ρ_m). A Tabela 135 abaixo mostra os 

resultados do sistema VAR, para um grau máximo de defasagens de 24 períodos. O Critério 

de Informação de Akaike (AIC) aponta para uma defasagem ótima em 10 períodos, enquanto 

que o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC) e o Critério de Hannan-Quinn 

(HQC) apontam para uma defasagem ótima de 3 períodos. Selecionou-se então três período 

para a defasagem do teste VAR. 

Efetuou-se, portanto, o teste de VAR de terceira ordem para a variável Delta do Ganho 

de Conveniência e a variável Spread St (ρ_m) conforme Tabela 136 no Apêndice. 
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A variável Delta do Ganho de Conveniência para dólar americano é estacionária e o 

mesmo ocorre com a variável Spread St (ρ_r) para dólar americano. Está satisfeita, portanto, a 

condição para o teste de causalidade, no sentido de Granger, que prescreve que as séries 

testadas sejam estacionárias, para se atingir o propósito da estimação do VAR que é examinar 

a relação entre as variáveis (Brooks, 2008, p. 293). 

O Modelo de Valor Presente (PVM) implica que o Spread St (ρ) deve causar, no 

sentido de Granger, a variação do Ganho de Conveniência (ΔΨt). Assim sendo o Spread  

St (ρ_m) deve preceder à variação do ganho de conveniência. Em outras palavras, os valores 

passados do Spread devem estar correlacionados com os valores presentes do ganho de 

conveniência. 

Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 139, pela qual o 

spread St (ρ_m) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 

1. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 10%, com o valor da razão t de – 1,7497 e p-valor de 0,08207. 

2. O valor de ΔΨt com duas defasagens influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 5%, com o valor da razão t de – 2,0373 e p-valor de 0,04324. 

3. O valor da variável St (ρ_m) com três defasagens influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de 2,4958 e p-

valor de 0,0135. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com três parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 162 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt com o valor de 1,5708 e p-valor de 

0,0000. Os valores críticos da estatística F para três graus de liberdade e tamanho da amostra 

tendendo ao infinito são 2,60 ao nível de 5% e 3,78 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 

757). Como a estatística F é menor que o valor crítico de 5%, aceita-se, portanto, a hipótese 

nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, o valor 

contemporâneo de ΔΨt. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com três graus de liberdade e tamanho da 

amostra de 162 observações, no sentido da variável Spread St (ρ_m) do excesso de retorno 

calculado a partir da média amostral, influenciar o valor contemporâneo de ΔΨt, constitui-se 

no teste estatístico de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de 
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St (ρ_m) indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) influenciam o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 6,181 e p-valor de 0,0005. Desse 

modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição da 

hipótese nula de que o Spread, St (ρ_m), não causa, no sentido de Granger, a Variação do 

Ganho de Conveniência, ΔΨt. 

Até o momento, tem-se, portanto, uma relação causal, no sentido de Granger, entre  

St (ρ_m) e ΔΨt, conforme previsto pela teoria. 

Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 136, pela 

qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o Spread  

St (ρ_m). Verifica-se que: 

1. O valor de St (ρ_m) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 5%, com o valor da razão t de 2,1742 e p-valor de 

0,03114. 

2. O valor de St (ρ_m) com duas defasagens influencia o valor contemporâneo de 

St (ρ_m), ao nível de 10%, com o valor da razão t de 1,7948 e p-valor de 

0,07454. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com três parâmetro de liberdade e tamanho da 

amostra de 162 observações, agora no sentido de todas as defasagens da variação do Ganho 

de Conveniência ΔΨt causarem, no sentido de Granger, o Spread St (ρ_m) do excesso de 

retorno calculado a partir da média amostral, constitui-se no teste estatístico de causalidade, 

no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas as 

defasagens da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de  

St (ρ_m) com o valor de 1,8665 e p-valor de 0,1373. Os valores críticos da estatística F para 

três graus de liberdade e amostra de tamanho da amostra tendendo ao infinito são 2,60 ao 

nível de 5% e 3,78 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é 

menor que os valores críticos para o nível de 1% e 5% aceita-se, portanto, a hipótese nula de 

que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, o Spread  

St (ρ_m). 

Pela análise da equação 1 da Tabela 136 tinha-se uma relação causal, no sentido de 

Granger, entre St (ρ_m) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se concluir 
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que não há uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_m). Tem-se, portanto, 

uma causação unidirecional entre St (ρ_m) e ΔΨt conforme preconizado pela teoria. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com três graus de liberdade e tamanho da 

amostra de 162 observações, indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) influenciam 

o valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor de 11,056 e p-valor de 

0,0000. Desse modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela 

rejeição da hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_m), não causam, no 

sentido de Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_m). 

Passa-se agora à análise da “commodity” milho. Como preparação para efetuar os 

testes de causalidade de Granger foi feita a seleção de defasagens do VAR das variáveis Delta 

do Ganho de Conveniência e o Spread St (ρ_r) calculado a partir do excesso de retorno da 

regressão. A Tabela 137 abaixo mostra os resultados do sistema VAR, para um grau máximo 

de defasagens de 24 períodos. O Critério de Informação de Akaike (AIC), assim como o 

Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC) e o Critério de Hannan-Quinn (HQC) 

apontam para uma defasagem ótima de 1 período. Selecionou-se então um período para a 

defasagem ideal do teste VAR. Efetuou-se então o teste de VAR de primeira ordem para a 

variável Delta do Ganho de Conveniência e a variável Spread St (ρ_r) calculada a partir do 

excesso de retorno da regressão para a commodity Milho, conforme Tabela 138 no Apêndice. 

A variável Delta do Ganho de Conveniência para milho é estacionária e o mesmo 

ocorre com a variável Spread St (ρ_r). Está satisfeita, portanto, a condição para o teste de 

causalidade, no sentido de Granger, que prescreve que as séries testadas sejam estacionárias, 

para se atingir o propósito da estimação do VAR que é examinar a relação entre as variáveis 

(Brooks, 2008, p. 293). 

O Modelo de Valor Presente (PVM) implica que o Spread St (ρ) deve causar, no 

sentido de Granger, a variação do Ganho de Conveniência (ΔΨt). Assim sendo o Spread St 

(ρ_r) deve preceder à variação do ganho de conveniência. 

Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 138, pela qual o 

spread St (ρ_r) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 

1. O valor da constante influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, 

com o valor da razão t de – 2,2413 e p-valor de 0,02719. 
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2. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 1%, com o valor da razão t de – 4,3880 e p-valor de 0,00003. 

3. O valor do Spread St (ρ_r) com uma defasagem influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de 7,0270 e p-

valor menor que 0,00001. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de um período influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de – 2,4954 e p-

valor de 0,01420. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t de 2,1222 

e p-valor de 0,03627. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de cinco períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor da razão t de  

– 3,5148 e p-valor de 0,00066. 

7. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 10%, com o valor da razão t de  

– 1,884 e p-valor de 0,06269. 

8. O valor da variável dummy de sazonalidade S de nove períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 5%, com o valor da razão t  

– 2,2290 e p-valor de 0,02803. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com um parâmetro de liberdade e tamanho da 

amostra de 101 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 

19,255 e p-valor de 0,0000. Os valores críticos da estatística F para um grau de liberdade e 

amostra com tamanho da amostra de 120 observações são 3,92 ao nível de 5% e 6,85 ao nível 

de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é maior que os valores críticos 

rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, 

no sentido de Granger, o valor contemporâneo de ΔΨt. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com um grau de liberdade e tamanho da 

amostra de 101 observações, no sentido do Spread St (ρ_r) do excesso de retorno calculado a 

partir da regressão do preço futuro no preço spot influenciar o valor de ΔΨt constitui-se no 

teste estatístico de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de  

St (ρ_r) indicou que todas as defasagens do Spread influenciam o valor contemporâneo de 
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ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 49,378 e p-valor de 0,0000. Desse modo, como os 

valores críticos da estatística F são os mesmos, e o valor da estatística F ser maior que os 

valores críticos, conclui-se pela rejeição da hipótese nula de que o Spread, St(ρ_r), não causa, 

no sentido de Granger, a Variação do Ganho de Conveniência, ΔΨt. 

Até o momento, tem-se, portanto, uma relação causal, no sentido de Granger, entre  

St (ρ_r) e ΔΨt, para a commodity milho, conforme previsto pela teoria. 

Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 138, pela 

qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o spread  

St (ρ_r). Verifica-se que: 

1. O valor da constante influencia o valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 

1%, com o valor da razão t de 3,4541 e p-valor de 0,00081. 

2. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 3,6563 e p-valor de 0,00041. 

3. O valor de St (ρ_r) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor da razão t de 4,7019 e p-valor menor que 

0,00001. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,3848 e p-valor de 0,01896. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de cinco períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 10%, com o valor da razão t de 

1,9328 e p-valor de 0,05606. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com um parâmetro de liberdade e tamanho da 

amostra de 101 observações, agora no sentido oposto, ou seja, da variação do Ganho de 

Conveniência ΔΨt causar, no sentido de Granger, o Spread do excesso de retorno calculado a 

partir da regressão do preço futuro no preço spot, St (ρ_r) constitui-se no teste estatístico de 

causalidade, no sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas 

as defasagens da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de 

St(ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 13,368 e p-valor de 0,0004. Os valores críticos da 

estatística F para um grau de liberdade e amostra com tamanho de 120 observações são 3,92 

ao nível de 5% e 6,92 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é 
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maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação do Ganho 

de Conveniência não causa, no sentido de Granger, o Spread. 

Pela análise da equação 1 da Tabela 138 acima havia uma relação causal, no sentido 

de Granger, entre St (ρ_r) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se 

concluir por uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_r). Tem-se, portanto, 

uma causalidade bidirecional ou mútua, ou seja, o sistema é de feedback bidirecional entre as 

variáveis (Brooks, 2008, p. 298). 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com um grau de liberdade e tamanho da 

amostra de 101 observações, indicou que todas as defasagens do Spread influenciam o valor 

contemporâneo de St (ρ_r), ao nível de 1%, com o valor de 22,1081 e p-valor de 0,0000. Desse 

modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição da 

hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_r), não causam, no sentido de 

Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_r). 

Foi feita a mesma bateria de testes para verificar a suficiência do Spread, St (ρ_m), 

calculado a partir do excesso de retorno (ρ) da média amostral para calcular Pt+1. A Tabela 

139 no Apêndice mostra o resultado da regressão de St (ρ_m) em ΔPt: 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = 0,624076 + 0,540783𝑆𝑡−1(𝜌𝑚) + 1,12518𝑅𝑡𝐵𝑂𝑉𝑡−1 + 1,63043𝑃𝑟𝑜𝑑𝐼𝑛𝑑𝑡−1

+ 58,1008𝐼𝐺𝑃𝐷𝐼𝑡−1
− 0,000437888𝐸𝑥𝑝𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎𝑡−1

− 0,39158𝐷𝑡−1 

 

O valor de R
2
 é igual a 0,113952, o tamanho da amostra = 116 observações e o desvio 

padrão da variável dependente = 2,125132. Para efeito comparativo verifica-se que o valor de 

R
2
 ajustado é de 0,065179, o Critério de Informação de Akaike é de 503,0446; o Critério de 

Bayesiano de Informação de Schwarz é de 522,3198 e o Critério de Hannan-Quin é de 

510,8692. Os erros padrão dos coeficientes da equação estão mostrados na Tabela 140 abaixo: 
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Tabela 141: Erros padrão da regressão MQO de St (ρ_m) em ΔPt para a commodity Milho 

 Símbolo Coeficiente Erro Padrão 

Constante  0,624076 (1,05065) 

Spread St-1 (ρ_m) 0,540783 (0,148198) 

Retorno do Bovespa RtBOVt-1  1,12518 (2,49485) 

Delta Prod Ind ProdInd_dift-1  1,63043 (2,18352) 

Inflação (IGP_DI) IGP_DIt-1  58,1008 (38,5043) 

Delta Exportação Agropecuários Exp_deltat-1  - 0,000437888 (0,000296554) 

Dólar Americano Dt-1  - 0,39158 (0,510905) 

Fonte: elaborado pelo autor 

A estatística t mostrou significância, ao nível de 1%, para a variável Spread St (ρ_m) 

com um resultado de 3,6490 e p-valor de 0,00041. 

Para verificar se os coeficientes βi da equação (3.10) são significativamente diferentes 

de zero efetuou-se o teste de omissão de variáveis na regressão de St (ρ_m) em ΔPt. Os 

resultados desse teste estão mostrados na Tabela 141 no Apêndice. 

O resultado da análise de regressão é indicado abaixo: 

∆𝑃𝑡 = 0,137404 + 0,478142𝑆𝑡−1(ρ𝑚) 

            (0,189021)   (0,136883) 

𝑅2 = 0,067330      𝑛 = 116      �̂� = 2,125132 

O coeficiente R
2
 ajustado é igual a 0,059149. As estatísticas para o Critério de 

Informação de Akaike (AIC = 498,9931), para o Critério Bayesiano de Informação de 

Schwarz (BIC = 504,5003) e para Critério de Hannan-Quin (HQC = 501,2287) são menores 

que os valores encontrados para a regressão com as variáveis específicas da commodity e 

outras relativas à economia. Está comprovada, portanto, a superioridade da equação de 

regressão somente com a variável St (ρ_m) em relação à regressão com as demais variáveis. 

Em conformidade com a metodologia utilizada por Pindyck (1993) após o teste de 

suficiência do spread, St (ρ_m), calculado a partir do excesso de retorno (ρ) da média amostral 

para calcular o preço spot do próximo período, Pt+1, foi feito o teste de restrições lineares, 

para estimar as relações entre os coeficientes estimados. 

Inicialmente restringiu-se o coeficiente da constante para o valor zero, o spread,  

St (ρ_m), para o valor unitário e os demais coeficientes com valor zero. A Tabela 142 abaixo 
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mostra os valores obtidos pela estatística F do teste Wald. Os valores críticos para sete 

restrições e tamanho de amostra com 120 observações são 2,09 ao nível de 5% e 2,79 ao nível 

de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). A estatística F robusta com essas sete restrições mostra 

um resultado de 5,63283 com um p-valor de 1,44818 e
-005

. Como a estatística F é maior que 

os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são válidas. Desse 

modo rejeita-se este modelo assim restrito. 

O teste sem a restrição da constante, mas mantendo-se as demais seis restrições 

apresenta um resultado para a estatística F robusta de 6,19747 com um p-valor de  

1,27223*e
-005

. Os valores críticos para seis restrições e tamanho da amostra de 120 

observações são 2,17 ao nível de 5% e 2,96 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). 

Como a estatística F é maior que os valores críticos rejeita-se, portanto, a hipótese nula de que 

as restrições são válidas. Desse modo rejeita-se este modelo assim restrito. Os resultados do 

teste são apresentados na Tabela 143 no Apêndice. 

O teste sem restrição da constante e do Spread, St (ρ_m), calculado com o excesso de 

retorno (ρ) da média amostral. Os resultados são apresentados na Tabela 144 no Apêndice. 

Para as demais variáveis específicas da commodity e as outras relacionadas à 

economia manteve-se a restrição de que o coeficiente seja igual a zero. O teste apresentou um 

resultado para a estatística F robusta de 1,10803 com um p-valor de 0,360408. Neste caso, os 

valores críticos para cinco restrições e amostra com tamanho de 120 observações são 2,29 ao 

nível de 5% e 3,17 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é 

menor que os valores críticos aceita-se, portanto, a hipótese nula de que as restrições são 

válidas. Desse modo aceita-se o modelo restrito. 

Para os testes de causalidade de Granger foi feita a seleção de defasagens do VAR 

conforme Tabela 144 no Apêndice. A seleção de defasagens do VAR envolveu as variáveis 

Delta do Ganho de Conveniência e o Spread calculado a partir do excesso de retorno da 

média amostral, St (ρ_m). 

O Critério de Informação de Akaike (AIC) aponta para uma defasagem ótima em 24 

períodos, enquanto que o Critério Bayesiano de Informação de Schwarz (BIC) e o Critério de 

Hannan-Quinn (HQC) apontam para uma defasagem ótima de 3 períodos. Selecionou-se 

então três período para a defasagem do teste VAR. 
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Efetuou-se, portanto, o teste de VAR de terceira ordem para a variável Delta do Ganho 

de Conveniência e a variável Spread St (ρ_m) calculada a partir do excesso de retorno da 

média amostral, conforme Tabela 145 abaixo: 

A variável Delta do Ganho de Conveniência para milho é estacionária e o mesmo 

ocorre com a variável Spread St (ρ_m) para milho. Está satisfeita, portanto, a condição para o 

teste de causalidade, no sentido de Granger, que prescreve que as séries testadas sejam 

estacionárias, para se atingir o propósito da estimação do VAR que é examinar a relação entre 

as variáveis (Brooks, 2008, p. 293). 

O Modelo de Valor Presente (PVM) implica que o Spread St (ρ) deve causar, no  

Analisando-se a primeira equação, a partir dos dados da Tabela 145, pela qual o 

spread St (ρ_m) causa a variação do ganho de conveniência (ΔΨt), verifica-se que: 

1. O valor de ΔΨt com duas defasagens influencia o valor contemporâneo de ΔΨt, 

ao nível de 10%, com o valor da razão t de 1,6844 e p-valor de 0,09538. 

2. O valor da variável St (ρ_m) com uma defasagem influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 10%, com o valor da razão t de 1,9541 e p-

valor de 0,05363. 

3. O valor da variável St (ρ_m) com três defasagens influencia o valor 

contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 10%, com o valor da razão t de – 1,8525 e 

p-valor de 0,06705. 

4. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 10%, com o valor da razão t de 

1,9353 e p-valor de 0,05593. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de seis períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 10%, com o valor da razão t de  

– 1,9055 e p-valor de 0,05974. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de oito períodos influencia o 

valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 10%, com o valor da razão t de  

– 1,9236 e p-valor de 0,05739. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com três parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 95 observações, indicou que todas as defasagens da variação do ganho de 

conveniência influenciam o valor contemporâneo de ΔΨt com o valor de 1,8302 e p-valor de 
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0,1469. Os valores críticos da estatística F para três graus de liberdade e amostra com 

tamanho de 120 observações são 2,68 ao nível de 5% e 3,95 ao nível de 1% (Patterson, 2000, 

p. 756 – 757). Como a estatística F é menor que o valor crítico de 5%, aceita-se, portanto, a 

hipótese nula de que a Variação do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, 

o valor contemporâneo de ΔΨt. A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com três graus 

de liberdade e tamanho da amostra de 95 observações, no sentido da variável Spread St (ρ_m) 

do excesso de retorno calculado a partir da média amostral, influenciar o valor contemporâneo 

de ΔΨt, constitui-se no teste estatístico de causalidade, no sentido de Granger. O teste F de 

todas as defasagens de St (ρ_m) indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) influenciam 

o valor contemporâneo de ΔΨt, ao nível de 1%, com o valor de 3,9314 e p-valor de 0,108. 

Lembramos que os valores críticos da estatística F para três graus de liberdade e 

amostra com tamanho de 120 observações são 2,68 ao nível de 5% e 3,95 ao nível de 1%. Os 

valores críticos da estatística F para três graus de liberdade e amostra com tamanho de 60 

observações são 2,76 ao nível de 5% e 4,13 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). 

Rejeita-se a hipótese nula de que o Spread, St (ρ_m), não causa, no sentido de Granger, a 

Variação do Ganho de Conveniência, ΔΨt com 5% de certeza para qualquer dos dois 

tamanhos de amostra. Para o nível de 1%, aceitaríamos a hipótese nula para qualquer dos dois 

tamanhos de amostra. Baseando-se no p-valor conclui-se pela rejeição da hipótese nula de que 

o Spread, St (ρ_m), não causa, no sentido de Granger, a Variação do Ganho de Conveniência, 

ΔΨt, embora essa rejeição esteja na zona limítrofe. 

Até o momento, tem-se, portanto, uma relação causal, no sentido de Granger, entre  

St (ρ_m) e ΔΨt, conforme previsto pela teoria. 

Passa- se agora a analise da segunda equação, a partir dos dados da Tabela 145, pela 

qual a variação do ganho de conveniência (ΔΨt) causa, no sentido de Granger, o Spread  

St (ρ_m). Verifica-se que: 

1. O valor de ΔΨt com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 10%, com o valor da razão t de – 1,8877,1742 e p-valor de 

0,06212. 

2. O valor de ΔΨt com duas defasagens influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 10%, com o valor da razão t de – 1,8475 e p-valor de 

0,06779. 
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3. O valor de St (ρ_m) com uma defasagem influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 10%, com o valor da razão t de – 1,7793 e p-valor de 

0,07839. 

4. O valor de St (ρ_m) com três defasagens influencia o valor contemporâneo de  

St (ρ_m), ao nível de 5%, com o valor da razão t de 2,0097 e p-valor de 

0,04730. 

5. O valor da variável dummy de sazonalidade S de dois períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 5%, com o valor da razão t de  

– 2,0070 e p-valor de 0,0459. 

6. O valor da variável dummy de sazonalidade S de seis períodos influencia o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 10%, com o valor da razão t de 

1,8341 e p-valor de 0,06977. 

O teste F, sem nenhuma restrição, com três parâmetros de liberdade e tamanho da 

amostra de 95 observações, agora no sentido de todas as defasagens da variação do Ganho de 

Conveniência ΔΨt causarem, no sentido de Granger, o Spread St (ρ_m) do excesso de retorno 

calculado a partir da média amostral, constitui-se no teste estatístico de causalidade, no 

sentido de Granger. O teste F de todas as defasagens de ΔΨt indicou que todas as defasagens 

da variação do ganho de conveniência influenciam o valor contemporâneo de  

St (ρ_m) com o valor de 2,1661 e p-valor de 0,0971. Os valores críticos da estatística F para 

três graus de liberdade e tamanho de amostra de 120 observações são 2,68 ao nível de 5% e 

3,95 ao nível de 1% (Patterson, 2000, p. 756 – 757). Como a estatística F é menor que os 

valores críticos para o nível de 1% e 5% aceita-se, portanto, a hipótese nula de que a Variação 

do Ganho de Conveniência não causa, no sentido de Granger, o Spread St (ρ_m). 

Pela análise da equação 1 da Tabela 145 acima tinha-se uma relação causal, no sentido 

de Granger, entre St (ρ_m) e ΔΨt. Pela análise da equação 2 dessa mesma tabela pode-se 

concluir que não há uma relação causal, no sentido de Granger, entre ΔΨt e St (ρ_m). Tem-se, 

portanto, uma causação unidirecional entre St (ρ_m) e ΔΨt, para a commodity milho, conforme 

preconizado pela teoria. 

A análise do teste F, sem nenhuma restrição, com três graus de liberdade e tamanho da 

amostra de 95 observações, indicou que todas as defasagens do Spread St (ρ_m) influenciam o 

valor contemporâneo de St (ρ_m), ao nível de 1%, com o valor de 16,994 e p-valor de 0,0000. 

Desse modo, como os valores críticos da estatística F são os mesmos, conclui-se pela rejeição 
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da hipótese nula de que todas as defasagens do Spread, St (ρ_m), não causam, no sentido de 

Granger, o valor contemporâneo do Spread, St (ρ_m) para a commodity milho. 

 

6.8. Auto Correlação Serial 

 

Pindyck (1993) ainda examinou a correlação serial do excesso de retorno, como um 

teste alternativo da eficiência de mercado, mesmo em face do seu baixo poder estatístico. A 

justificativa por ele adotada em seu trabalho é de que o teste é útil para se poder identificar 

padrões de resultados entre commodities, que são similares aos testes realizados para o 

modelo de valor presente. Assim, seguindo o procedimento de Pindyck (1993) foi calculada a 

função de autocorrelação para a variável excesso de retorno, ρ_m, calculada a partir da média 

amostral dos excessos de retornos. Os valores da função de autocorrelação dos excessos de 

retorno para até 48 defasagens, bem como os da função de autocorrelação parcial, para a 

“commodity” boi gordo são mostrados no Apêndice na Tabela 146. Na tabela é mostrada a 

estatística Q de Box-Pierce e o seu respectivo p-valor. 

Assumindo que os coeficientes da função de auto correlação sejam normalmente 

distribuídos, pode-se usar esses valores para construir uma região de não rejeição, como um 

intervalo de confiança. Desse modo, para um coeficiente de autocorrelação estimado ser 

significativamente diferente de zero, o intervalo de confiança com 95% de confiança seria 

dado por:  

 ±1,96 ∗
1

√𝑇
 

para defasagens s≠0, sendo T o tamanho da amostra (Brooks, 2008). 

Com T = 182 observações o coeficiente de autocorrelação, total ou parcial, para boi 

gordo deverá estar entre – 0,1453 e + 0,1453. Pode-se concluir, portanto, que não há 

autocorrelação para a variável excesso de retorno ρ_m, calculada a partir da média amostral 

dos excessos de retornos. 

 

 



107 
 

A Figura 1 abaixo mostra os coeficientes de autocorrelação e autocorrelação parcial 

para ρ_m para a “commodity” boi gordo. 

 

Figura 1: Correlograma (Função de Autocorrelação) para o Spread de excesso de retorno (ρ_m) para Boi 

Gordo 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os valores da função de autocorrelação dos excessos de retorno para até 48 

defasagens, bem como os da função de autocorrelação parcial, para a “commodity” café 

arábica são mostrados no Apêndice na Tabela 147. 

A Figura 2 abaixo mostra os coeficientes de autocorrelação e autocorrelação parcial 

para ρ_m para o café. 

Com T = 183 observações o coeficiente de autocorrelação, total ou parcial, deverá 

estar entre – 0,1449 e + 0,1449. Pode-se concluir, portanto, que há autocorrelação para a 

variável excesso de retorno ρ_m, calculada a partir da média amostral dos excessos de 

retornos, apenas para a defasagem de 2 períodos. Para todas as demais defasagens não há 

significância estatística para a auto correlação dos retornos. 
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Figura 2: Correlograma (Função de Autocorrelação) para o Spread do excesso de retorno St (ρ_m) para 

 Café Arábica 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os valores da função de autocorrelação dos excessos de retorno para até 48 

defasagens, bem como os da função de autocorrelação parcial, para a commodity dólar norte 

americano são mostrados no Apendice na Tabela 148. 

 

Com T = 183 observações o coeficiente de autocorrelação, total ou parcial, deverá 

estar entre – 0,1449 e + 0,1449. Pode-se concluir, portanto, que há autocorrelação para a 

variável excesso de retorno ρ_m apenas para as defasagens de 1, 2 e 4 períodos. Para todas as 

demais defasagens não há significância estatística para a auto correlação dos retornos. 

 

A Figura 3 abaixo mostra os coeficientes de autocorrelação e autocorrelação parcial 

para ρ_m para a commodity dólares americanos. 
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Figura 3: Correlograma (Função de Autocorrelação) para o excesso de retorno (ρ_m) para US Dólar 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Para a “commodity” milho também foram calculados os valores da função de 

autocorrelação dos excessos de retorno para até 48 defasagens, bem como os da função de 

autocorrelação parcial. Eles são mostrados no Apêndice na Tabela 149, juntamente com a 

estatística Q de Box-Pierce e o seu respectivo p-valor. 

Com T = 117 observações o coeficiente de autocorrelação, total ou parcial, para milho 

deverá estar entre – 0,1812 e + 0,1812. Pode-se concluir, portanto, que não há significância 

estatística para a autocorrelação para a variável excesso de retorno ρ_m, calculada a partir da 

média amostral dos excessos de retornos. 

 

A Figura 4 abaixo mostra os coeficientes de autocorrelação e autocorrelação parcial 

para ρ_m para a commodity milho. 
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Figura 4: Correlograma (Função de Autocorrelação) para o Spread do excesso de retorno (ρ_m) para 

 Milho 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

7. Considerações Finais 

 

A Tabela 150 abaixo mostra os resultados dos testes de raiz unitária de cada uma das 

quatro commodities estudadas para as variáveis preço spot, preço futuro, ganho de 

conveniência e os spreads St e S
’
t. 
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Tabela 150: Testes de raiz unitária para as commodities boi gordo, café arábica, US dólar e milho 

 Boi Gordo Café Arábica US Dólar Milho 

Pt    0,568967   - 1,31936   - 1,46671   - 1,22241 

ΔPt   - 3,39483 **   - 5,77816 ***   - 4,64313 ***   - 4,65183 *** 

Ft    0,156797   - 1,46619   - 1,45335   - 1,1701 

ΔFt   - 2,88502 **   - 2,98379 **   - 4,59737 ***   - 4,75468 *** 

Ψt   - 2,62526 *   - 1,37285   - 3,89189 ***   - 3,2279 ** 

ΔΨt  - 13,5458 ***  - 11,1694 ***  - 13,0827 ***  - 11,682 *** 

BPL   - 2, 71698 *   - 2,14795   - 3,01978 **   - 3,08153 ** 

St (ρ_r)   - 2,3123   - 1,98565   - 1,56275   - 3,56743 *** 

St (ρ_m)   - 2,1950   - 1,985   - 4,68744 ***   - 3,20283 ** 

S’t (µ_r)   - 0,0822393   - 1,38576   - 0,0572203   - 1,07376 

S’t (µ_m)   - 0,537691   - 1,36764   - 4,52523 ***   - 3,29598 ** 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os preços spot e futuro são integrados de ordem 1 para todas as quatro commodities. 

O ganho de conveniência se mostrou estacionário para boi gordo, ao nível de 10%, dólar 

norte-americano, ao nível de 1%, e milho, ao nível de 5%. Para café arábica o ganho de 

conveniência não se mostrou estacionário. O mesmo padrão foi seguido para a variável base 

percentual líquida. 

Os spreads St são calculados usando os valores estimados de ρ. Somente para a 

commodity milho os spreads St são estacionários usando-se quaisquer dos valores de ρ. Para 

dólar norte-americano, St é estacionário somente para o ρ da média amostral. Para boi gordo e 

café arábica nenhum dos spreads St calculados é estacionário. 

Os spreads S
’
t são calculados usando os valores estimados de µ. Para nenhuma das 

quatro commodities o teste de raiz unitária rejeita a hipótese nula quando o retorno da 

commodity µ é calculado a partir da regressão do preço spot, Pt, no ganho de conveniência, 

Ψt. Para os spreads S
’
t calculados a partir da media amostral do retorno da commodity, o teste 

de raiz unitária não rejeitou H0 para boi gordo e café arábica. Para dólar norte-americano o 

teste rejeitou H0 ao nível de 1% e para milho o teste rejeitou H0 ao nível de 5%. A não 

rejeição de H0 é inconsistente com a relação de valor presente dada pela equação 3.1. No 

estudo de Pindyck (1993) esse fato também se verificou para as commodities “heating oil” 

(óleo de calefação) e ouro. No estudo seminal de Campbell & Schiller (1987) também foram 

encontrados resultados semelhantes para as variáveis taxa de juros e mercado de ações. 
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A não estacionariedade das variáveis spread pode ser devida a problemas de tamanho 

de amostra, uma vez que neste estudo o período considerado iniciou-se a partir do momento 

em que a taxa cambial no Brasil passou a ser flutuante. No caso específico de milho, a série 

iniciou-se em agosto de 2004 por problemas de disponibilidade de dados de preço spot por 

parte do CEPEA. Adicionalmente, deve ser lembrado que para café arábica Pt e Ψt são ambos 

integrados de ordem 1, o que representa uma violação do modelo de valor presente. 

Há ainda a possibilidade de que o preço spot seja um processo de reversão à média, 

mas que esta reversão não possa ser detectada em amostra com duração de 15 anos, como 

neste estudo. O próprio Pyndick (1993) levanta esta possibilidade em seu estudo. Naquele 

caso a amostra era de aproximadamente 20 anos. Mais será falado sobre este assunto mais 

adiante. 

Em termos gerais, as evidências quanto à cointegração entre os preços spot e futuros 

são diferentes para as commodities. Para boi gordo e para café arábica, como nenhuma das 

hipóteses nulas foi rejeitada nos testes de Engle-Granger, Johansen e KPSS, os dados não são 

informativos o suficiente para se decidir pela cointegração ou não. Para milho os três testes 

rejeitaram a hipótese nula, colocando dúvidas sobre a validade do modelo para esta 

commodity, indicando que outras alternativas devem ser investigadas. Há uma clara 

cointegração entre os preços spot e futuro apenas para a commodity dólar norte-americano. 

A Tabela 151 abaixo mostra as estimativas do excesso de retorno, ρ, mensal, das 

quatro commodities, calculados a partir da regressão de cointegração de Ft em Pt, e a partir da 

média amostral. 

 

Tabela 151: Estimativas de retorno para as commodities boi gordo, café arábica, US dólar e milho 

 Boi Gordo Café Arábica US Dólar Milho 

ρ_r    0,006091  - 0,12092  - 0,00730    0,075984 

ρ_m  - 0,001164  - 0,117744  - 0,0058    0,0073 

µ_r    0,661039  - 0,208760    0,10651953    0,58447 

µ_m    0,008743    0,007487    0,002492    0,008333 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O excesso de retorno calculado pela regressão e pela média amostral são 

suficientemente próximos para boi gordo, café arábica e para dólar norte-americano. 

Entretanto, o excesso de retorno calculado pela regressão para milho, de cerca de 7,6% ao 
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mês, é excessivamente grande e destoa do excesso de retorno obtido pela média amostral. O 

excesso de retorno de café arábica é outro valor que causa estranheza. Os valores de ρ 

calculados pela regressão de Ft em Pt e pela média amostral são, respectivamente – 12,1% ao 

mês e – 11,8% ao mês. 

O retorno µ calculado a partir da regressão de Pt em Ψt para as quatro commodities 

não são razoáveis e destoam em muito do retorno da commodity calculado a partir da média 

amostral. Os retornos médios das commodities, calculados pela média amostral são de 0,88% 

ao mês para boi gordo, 0,75% para café arábica, 0,25% para dólar norte-americano e 0,83% 

para milho. Nota-se a diferença significativa entre as rentabilidades das commodities 

agropecuárias com o dólar. Essa diferença também é notada na variável base porcentual 

líquida que atinge valores extremos entre – 10,6% e 8,2% para boi gordo, entre – 29,6% e 1% 

para café arábica e – 12,8% e 16,5% para milho, enquanto que para o dólar norte-americano 

esses valores se situam entre – 1,2% e 4%. São ordens de grandeza totalmente distintas, que 

sugerem uma diferenciação entre commodities estocáveis e ativos financeiros. Além de ser 

um ativo financeiro o dólar norte-americano tem um valor nocional negociado de 

aproximadamente US$ 400 milhões mensais, o segundo em importância na BM&F, 

respondendo sozinho por quase um terço das negociações em pregão. 

Os testes do modelo de valor presente são baseados na equação 3.9, que implica que St 

e Pt são suficientes para projetar Pt+1 e na equação 3.6, que implica que St deve causar, no 

sentido de Granger, ΔΨt. A Tabela 152 abaixo mostra a estatística F dos testes de Wald das 

restrições dos coeficientes bi = 0. 

 

Tabela 152: Suficiência de Ft e Pt em projetar Pt+1 para as commodities boi gordo, café arábica, US 

 dólar e milho 

  Boi Gordo Café Arábica US Dólar Milho 

ρ_r F(bi) 15,10464 *** 0,615859 0,280823 8,100071 *** 

 R
2
 0,082207 0,007938 0,004021 0,042960 

ρ_m F(bi) 12,87623 *** 0,558468 0,009689 12,20161 *** 

 R
2
 0,071843 0,007468 0,000135 0,067330 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As restrições não são rejeitadas para café arábica e para dólar norte-americano. 

Entretanto, elas são rejeitadas ao nível de 1% para as commodities boi gordo e milho. Esses 



114 
 

resultados podem representar que a equação 3.1 não é válida para boi gordo e para milho ou 

ainda, que os mercados futuros não sejam eficientes para essas commodities. 

A equação 3.9 implica numa causalidade unidirecional de St (ρ) para ΔΨt. Assim é 

necessário rejeitar H0 de que St não causa ΔΨt, e aceitar a hipótese de que ΔΨt não causa St. A 

Tabela 153 abaixo mostra os resultados dos testes de causalidade de Granger para as quatro 

commodities estudadas. As defasagens foram adotadas conforme recomendado pelo Critério 

de Informação de Akaike (AIC), pelo Critério Bayesiano de Schwarz (BIC) e pelo Critério de 

Informação de Hannan-Quinn. 

 

Tabela 153: Testes de Causalidade de Granger para as commodities boi gordo, café arábica, US  dólar e 

 milho 

Spread Lag H0 Boi Gordo Café Arábica US Dólar Milho 

S(ρ_r) 1 𝑆 ⇏ Δ𝜓  17,088 ***  49,378 *** 

  Δ𝜓 ⇏ 𝑆  21,479 ***  13,368 *** 

 3 𝑆 ⇏ Δ𝜓 8,4085 ***    

  Δ𝜓 ⇏ 𝑆 4,1801 ***    

 4 𝑆 ⇏ Δ𝜓   0,58252  

  Δ𝜓 ⇏ 𝑆   3,6492 ***  

S(ρ_m) 1 𝑆 ⇏ Δ𝜓  16,347 ***   

  Δ𝜓 ⇏ 𝑆  21,139 ***   

 3 𝑆 ⇏ Δ𝜓   6,181 *** 3,9314 ** 

  Δ𝜓 ⇏ 𝑆   1,8665 2,1661 

 4 𝑆 ⇏ Δ𝜓 4,158 ***    

  Δ𝜓 ⇏ 𝑆 2,7329 **    
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para as commodities boi gordo e café arábica a causalidade é bidirecional tanto para o 

Spread do excesso de retorno calculado pela regressão de em Pt em Ψt, como para o excesso 

de retorno estimado pela média amostral. Para o dólar norte-americano não se rejeitou a 

hipótese que St não causa ΔΨt quando se utiliza o Spread estimado pela regressão e foi 

rejeitada a hipótese que ΔΨt não causa St. A implicação de que a variação do ganho de 

conveniência causa no sentido de Granger o Spread, é contrária ao previsto pela teoria. 

Quando se utiliza o Spread da média amostral o Spread causa, no sentido de Granger, a 

variação do ganho de conveniência, como seria de se esperar. Para milho, mais uma vez 

constata-se uma causalidade bidirecional para o Spread estimado pela regressão. Quando o 

Spread é estimado a partir da média amostral obtém-se a causalidade direcional de St para 

ΔΨt. 
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A análise de auto correlação dos excessos de retorno foi realizada como um teste 

alternativo de eficiência de mercado. A estatística Q de Box-Pierce foi utilizada para avaliar a 

potencial rejeição da hipótese de uma auto correlação diferente de zero ao nível de 5%. Níveis 

significativos de auto correlação dos retornos sugere que, caso o excesso de retorno seja 

constante ao longo da amostra, os preços se desviam, ao menos temporariamente, dos seus 

fundamentos. Os resultados mostraram que não há auto correlação dos excessos de retorno 

para as commodities milho e boi gordo. Para o dólar norte-americano foi encontrada auto 

correlação dos retornos para defasagens de 1, 2 e 4 períodos. Para o café arábica foi 

encontrada auto correlação dos retornos apenas para a defasagem de 2 períodos. 

 

Os resultados apresentam, portanto, uma evidência fraca a respeito da capacidade do 

modelo de valor presente explicar os preços de commodities estocáveis.  

A maioria dos testes de modelo de valor presente foi aplicada para ações e títulos de 

dívida. Pindyck (1993) foi pioneiro ao testar a capacidade do modelo para explicar a 

precificação de commodities estocáveis. Há uma diferença muito significativa entre os ganhos 

de conveniência para as commodities agropecuárias de consumo deste estudo e a commodity 

de investimento. Uma posição especulativa longa nessas commodities agropecuárias torna-se 

cara, o que deveria favorecer uma conformidade maior dos preços ao modelo de valor 

presente. 

Uma hipótese importante do modelo é que necessidade do excesso de retorno ser 

constante. Somente a taxa do ativo livre de risco poderia variar. Essa suposição é necessária 

para que as variações esperadas de preço sejam sempre devido a variações esperadas no 

ganho de conveniência. Variações na taxa de excesso de retorno podem trazer perturbações ao 

modelo. Essa hipótese fica mais factível ao se notar que não houve cointegração entre as 

variáveis. Apenas para o dólar norte-americano houve cointegração entre os preços spot e 

futuro. Não foi registrada cointegração entre o preço spot e o ganho de conveniência para 

nenhuma das commodities neste estudo. 

 

Normalmente a flutuação dos preços de uma commodity é explicada em termos 

estruturais, ou seja, de mudanças na situação de oferta e demanda futuras. Pindyck (1999) 

examina o comportamento de longo prazo de commodities de energia, numa amostra que 
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abrange 127 anos. Nesse estudo ele aventa a hipótese dos preços poderem reverter a uma 

linha de tendência, que pode ser crescente ou declinante. Essa linha de raciocínio seria 

consistente com a noção de que os recursos sendo produzidos e comercializados em mercados 

competitivos, os preços deveriam reverter para o custo marginal de longo prazo, que deveria 

sofrer mudanças apenas de maneira lenta. De acordo com esse raciocínio os choques seriam 

apenas temporários e os preços seguiriam um processo de reversão à média e não de passeio 

aleatório (random walk). Pindyck indica que mesmo para séries de tempo dessa magnitude os 

testes de raiz unitária podem ser inconclusivos se o processo de reversão à média é lento. No 

estudo o autor mostra que os preços reais de energia sugerem reversão à média com 

inclinações e níveis que mudam contínua e imprevisivelmente ao longo do tempo, de modo 

que os preços seguem um processo multivariado estocástico. 

Pindyck (2004) analisa o papel da volatilidade na dinâmica de preços de curto prazo 

para commodities. Mudanças na volatilidade podem afetar diretamente o valor marginal de 

estocagem, ou seja, o ganho de conveniência marginal, e o custo de oportunidade de produção 

do recurso. Nesse estudo o autor desenvolve um modelo estrutural de estoques, preços spot e 

futuros e o aplica para o complexo de produtos de petróleo, incluindo óleo de calefação. 

Portanto, aplica-se um tratamento de modelagem totalmente diferente que considera o ganho 

de conveniência como uma variável endógena. 

Seguindo essa linha de raciocínio Routledge et al (2000) apresentam um modelo de 

equilíbrio para commodities utilizando preços spot e futuros/termo, que segundo os autores 

captam algumas das diferenças fundamentais entre commodities estocáveis e ativos 

financeiros. 

De um modo geral (i) o preço futuro de commodities é inferior ao preço spot estimado 

para a data do vencimento do contrato, num processo de “backwardation”; (ii) os preços spot 

e futuros de commodities têm um processo de reversão à média; (iii) os preços de 

commodities são fortemente heterocedásticos e a volatilidade de preços está correlacionada 

com o grau de backwardation; (iv) a estrutura a termo da volatilidade dos preços futuros 

tipicamente declina com o horizonte do contrato, ou seja, o efeito Samuelson (1965), ainda 

que violações desse efeito possam ocorrer quando os níveis de inventários é alto (Fama & 

French, 1988); e (v) diferentemente dos ativos financeiros, muitas commodities tem 

sazonalidade significativa tanto para os níveis de preço como para a volatilidade. 
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Voltando para a metodologia de modelagem que trata o ganho de conveniência como 

um processo exógeno, Brennan (1991), Gibson & Schwartz (1990), Amin, Ng & Pirrong 

(1995) e Schwartz (1997) modelam os preços spot e os ganhos de conveniência como 

processos estocásticos separados com uma correlação constante. Schwartz & Smith (2000) 

apresentam um modelo de dois fatores, segregando um componente de longo prazo do preço e 

uma perturbação transitória. Nesse sentido Figuerola-Ferreti & Gonzalo (2010) apresentam 

um modelo de equilíbrio de preços spot e futuros, com elasticidade finita de arbitragem e de 

ganhos de conveniência. Com esse modelo, que modela de maneira endógena o ganho de 

conveniência, os autores capturam a existência de backwardation ou contango na relação de 

equilíbrio de longo prazo entre os preços spot e futuros. Sugere-se que os estudos de 

descoberta de preços prossigam por esta vertente, num primeiro momento. 
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Apêndice 

 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo 

Spot 66,6631 58,7900 28,9100 125,670 

Futuro 67,8495 60,9000 29,2295 122,970 

GC -0,589093 -0,608076 -5,62563 5,70940 

     

Variável Desvio Padrão C.V. Enviesamento Curtose Ex. 

Spot 23,8088 0,357151 0,410648 -1,01705 

Futuro 23,7293 0,349734 0,363926 -1,05261 

GC 1,75783 2,98396 0,375190 1,03943 

     

Variável Perc. 5% Perc. 95% Intervalo IQ Observ. Ausentes 

Spot 35,7680 104,086 41,0400 0 

Futuro 35,1198 105,584 42,9700 0 

GC -3,04484 2,72552 2,30416 0 

Tabela 3: Estatísticas Descritivas para Boi Gordo, usando as observações 1999:02 - 2014:04 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do software Gretl 

 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo 

Spot 124,92 117,82 35,140 336,64 

Futuro 139,95 129,70 42,500 383,60 

GC -14,796 -11,650 -5,156 1,6910 

     

Variável Desvio Padrão C.V. Enviesamento Curtose Ex. 

Spot 64,937 0,51982 1,1364 1,3268 

Futuro 73,096 0,52230 1,2379 1,4936 

GC 10,353 0,69973 -1,9658 4,2301 

     

Variável Perc. 5% Perc. 95% Intervalo IQ Observ. Ausentes 

Spot 44,368 273,80 80,720 0 

Futuro 52,040 319,39 83,150 0 

GC -37,769 -5,6452 9,9236 0 

Tabela 4: Estatísticas Descritivas, para Café Arábica usando as observações 1999:02 - 2014:04 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do software Gretl 

 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo 

Spot 2,1927 2,0706 1,5651 3,7049 

Futuro 2,2086 2,0884 1,5733 3,6725 

GC 0,0033346 0,0011783 -0,029379 0,12502 

     

Variável Desvio Padrão C.V. Enviesamento Curtose Ex. 

Spot 0,48468 0,22104 1,0728 0,60919 

Futuro 0,48848 0,22117 1,0446 0,49492 

GC 0,017126 5,1358 3,3354 17,386 

     

Variável Perc. 5% Perc. 95% Intervalo IQ Observ. Ausentes 

Spot 1,6575 3,1161 0,59950 0 

Futuro 1,6683 3,1060 0,62464 0 
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GC -0,015987 0,027686 0,010792 0 

Tabela 5: Estatísticas Descritivas, para Dólar Norte Americano usando as observações 1999:02 - 

 2014:04 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do software Gretl 

 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo 

Spot 23,870 23,460 13,470 35,530 

Futuro 23,800 23,310 13,940 35,340 

GC 0,24176 0,074850 -2,7531 4,2693 

     

Variável Desvio Padrão C.V. Enviesamento Curtose Ex. 

Spot 5,4759 0,22941 0,29559 - 1,1042 

Futuro 5,1722 0,21732 0,36655 - 0,86154 

GC 1,1760 4,8644 0,88791 1,8902 

     

Variável Perc. 5% Perc. 95% Intervalo IQ Observ. Ausentes 

Spot 16,350 33,395 9,4150 0 

Futuro 16,575 33,606 8,0400 0 

GC -1,4441 2,9036 1,3281 0 

Tabela 6: Estatísticas Descritivas, para Milho usando as observações 2004:08 - 2014:04 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do software Gretl 

Tabela 7: Teste de Raiz Unitária para Preço Spot de Boi Gordo 

  k = 10: MAIC = 2,22831 

  k = 09: MAIC = 2,22831 

  k = 08: MAIC = 2,21470 

  k = 07: MAIC = 2,20381 

  k = 06: MAIC = 2,21145 

  k = 05: MAIC = 2,20740 

  k = 04: MAIC = 2,20610 

  k = 03: MAIC = 2,20044 

  k = 02: MAIC = 2,20170 

  k = 01: MAIC = 2,19887 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 1 defasagem de (1-L)Pt 

(o máximo foi 10, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 181 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,002 

  valor estimado de (a - 1): 0,00544936 

  estatística de teste: tau_c(1) = 0,568967 

  p-valor assintótico 0,9889 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:04-2014:04 (T = 181) 

Variável dependente: d_Pt 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const      -0,983136     1,01669       -0,9670   0,3349  

  Pt_1        0,00544936   0,00957763     0,5690   0,9889  

  d_Pt_1     -0,0864188    0,0783675     -1,103    0,2717  

  dm1         0,316653     1,10039        0,2878   0,7739  

  dm2         0,158431     1,09294        0,1450   0,8849  

  dm3         0,526234     1,09550        0,4804   0,6316  

  dm4         1,37050      1,07419        1,276    0,2038  
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  dm5        -0,379368     1,08733       -0,3489   0,7276  

  dm6         1,07275      1,10564        0,9703   0,3333  

  dm7         2,15011      1,08701        1,978    0,0496  ** 

  dm8         2,04171      1,08181        1,887    0,0609  * 

  dm9         1,38299      1,08178        1,278    0,2029  

  dm10        2,86517      1,08486        2,641    0,0090  *** 

  dm11        2,74173      1,08024        2,538    0,0121  ** 

 

  AIC: 919,598   BIC: 964,377   HQC: 937,753 

Fonte: elaborado pelo autor 

  k = 10: MAIC = 3,73462 

  k = 09: MAIC = 3,63893 

  k = 08: MAIC = 3,89063 

  k = 07: MAIC = 3,81878 

  k = 06: MAIC = 3,46485 

  k = 05: MAIC = 3,79515 

  k = 04: MAIC = 3,95405 

  k = 03: MAIC = 4,20043 

  k = 02: MAIC = 4,34584 

  k = 01: MAIC = 4,59147 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Delta do Preço Spot (Pt_delta) 

incluindo 6 defasagens de (1-L)Pt_delta 

(o máximo foi 10, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 175 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,012 

  diferenças defasadas: F(6, 156) = 0,519 [0,7937] 

  valor estimado de (a - 1): -0,749796 

  estatística de teste: tau_c(1) = -3,39483 

  p-valor assintótico 0,01117 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:10-2014:04 (T = 175) 

Variável dependente: d_Pt_delta 

 

                coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ------------------------------------------------------------ 

  const          -0,752914      0,845225     -0,8908    0,3744  

  Pt_delta_1     -0,749796      0,220864     -3,395     0,0112  ** 

  d_Pt_delta_1   -0,337559      0,208980     -1,615     0,1083  

  d_Pt_delta_2   -0,308726      0,194478     -1,587     0,1144  

  d_Pt_delta_3   -0,254698      0,175796     -1,449     0,1494  

  d_Pt_delta_4   -0,218302      0,152312     -1,433     0,1538  

  d_Pt_delta_5   -0,157651      0,122959     -1,282     0,2017  

  d_Pt_delta_6   -0,101729      0,0827242    -1,230     0,2206  

  dm1             0,0548196     1,14816       0,04775   0,9620  

  dm2            -0,116090      1,18156      -0,09825   0,9219  

  dm3             0,349387      1,17373       0,2977    0,7663  

  dm4             1,29198       1,18135       1,094     0,2758  

  dm5            -0,443271      1,22824      -0,3609    0,7187  

  dm6             1,14535       1,22487       0,9351    0,3512  

  dm7             2,39388       1,18559       2,019     0,0452  ** 

  dm8             2,28847       1,16130       1,971     0,0505  * 

  dm9             1,57824       1,15221       1,370     0,1727  

  dm10            2,93865       1,13854       2,581     0,0108  ** 

  dm11            2,72760       1,13078       2,412     0,0170  ** 

 

  AIC: 902,472   BIC: 962,603   HQC: 926,863 

Tabela 8: Teste de Raiz Unitária para Delta do Preço Spot de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 
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  k = 10: MAIC = 2,40654 

  k = 09: MAIC = 2,42240 

  k = 08: MAIC = 2,40947 

  k = 07: MAIC = 2,39837 

  k = 06: MAIC = 2,39529 

  k = 05: MAIC = 2,38282 

  k = 04: MAIC = 2,37502 

  k = 03: MAIC = 2,36982 

  k = 02: MAIC = 2,36098 

  k = 01: MAIC = 2,36190 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Preços Futuros (Ft) 

incluindo 2 defasagens de (1-L)Ft 

(o máximo foi 10, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 180 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003 

  diferenças defasadas: F(2, 165) = 3,432 [0,0346] 

  valor estimado de (a - 1): 0,00169188 

  estatística de teste: tau_c(1) = 0,156797 

  p-valor assintótico 0,9699 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:05-2014:04 (T = 180) 

Variável dependente: d_Ft 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor  

  --------------------------------------------------------- 

  const      -3,09836       1,15426      -2,684    0,0080   *** 

  Ft_1        0,00169188    0,0107903     0,1568   0,9699   

  d_Ft_1     -0,180873      0,0786478    -2,300    0,0227   ** 

  d_Ft_2      0,0590818     0,0786087     0,7516   0,4534   

  dm1         1,46155       1,25931       1,161    0,2475   

  dm2         3,57616       1,31210       2,726    0,0071   *** 

  dm3         3,21577       1,23844       2,597    0,0103   ** 

  dm4         4,04144       1,21863       3,316    0,0011   *** 

  dm5         1,63341       1,22306       1,336    0,1835   

  dm6         4,83469       1,23515       3,914    0,0001   *** 

  dm7         4,83795       1,24575       3,884    0,0001   *** 

  dm8         4,19907       1,19891       3,502    0,0006   *** 

  dm9         3,79595       1,20387       3,153    0,0019   *** 

  dm10        6,02324       1,20793       4,986    1,55e-06 *** 

  dm11        4,97438       1,21125       4,107    6,30e-05 *** 

 

  AIC: 952,193   BIC: 1000,09   HQC: 971,612 

Tabela 9: Teste de Raiz Unitária para Preço Futuro de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 10: MAIC = 4,42078 

  k = 09: MAIC = 4,47597 

  k = 08: MAIC = 5,29611 

  k = 07: MAIC = 5,13180 

  k = 06: MAIC = 4,73045 

  k = 05: MAIC = 5,05224 

  k = 04: MAIC = 4,98447 

  k = 03: MAIC = 5,20592 

  k = 02: MAIC = 5,49447 

  k = 01: MAIC = 5,66754 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Delta do Preço Futuro (Ft_delta) 

incluindo 10 defasagens de (1-L)Ft_delta 
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(o máximo foi 10, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 171 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,002 

  diferenças defasadas: F(10, 148) = 0,563 [0,8417] 

  valor estimado de (a - 1): -0,862421 

  estatística de teste: tau_c(1) = -2,88502 

  p-valor assintótico 0,0471 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2000:02-2014:04 (T = 171) 

Variável dependente: d_Ft_delta 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor  

  -------------------------------------------------------------- 

  const           -3,01906       0,984878     -3,065    0,0026   *** 

  Ft_delta_1      -0,862421      0,298931     -2,885    0,0471   ** 

  d_Ft_delta_1    -0,322311      0,290964     -1,108    0,2698   

  d_Ft_delta_2    -0,252763      0,278098     -0,9089   0,3649   

  d_Ft_delta_3    -0,226399      0,262670     -0,8619   0,3901   

  d_Ft_delta_4    -0,164558      0,248081     -0,6633   0,5082   

  d_Ft_delta_5    -0,129327      0,229677     -0,5631   0,5742   

  d_Ft_delta_6    -0,134107      0,210768     -0,6363   0,5256   

  d_Ft_delta_7    -0,0843924     0,189589     -0,4451   0,6569   

  d_Ft_delta_8    -0,165309      0,162176     -1,019    0,3097   

  d_Ft_delta_9    -0,163943      0,131108     -1,250    0,2131   

  d_Ft_delta_10   -0,0141444     0,0846270    -0,1671   0,8675   

  dm1              1,36478       1,39406       0,9790   0,3292   

  dm2              3,36464       1,40961       2,387    0,0183   ** 

  dm3              3,42148       1,39316       2,456    0,0152   ** 

  dm4              3,99585       1,36710       2,923    0,0040   *** 

  dm5              1,59584       1,46925       1,086    0,2792   

  dm6              4,93065       1,47083       3,352    0,0010   *** 

  dm7              5,01187       1,41922       3,531    0,0006   *** 

  dm8              3,48438       1,40192       2,485    0,0141   ** 

  dm9              3,36032       1,41602       2,373    0,0189   ** 

  dm10             6,24230       1,36951       4,558    1,07e-05 *** 

  dm11             4,82061       1,36451       3,533    0,0005   *** 

 

  AIC: 921,696   BIC: 993,955   HQC: 951,016 

Tabela 10: Teste de Raiz Unitária para Delta do Preço Futuro de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

  k = 10: MAIC = 1,69429 

  k = 09: MAIC = 1,78373 

  k = 08: MAIC = 2,03578 

  k = 07: MAIC = 2,07412 

  k = 06: MAIC = 2,07919 

  k = 05: MAIC = 1,91283 

  k = 04: MAIC = 1,83695 

  k = 03: MAIC = 2,55477 

  k = 02: MAIC = 2,61601 

  k = 01: MAIC = 2,73764 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Ganho de Conveniência (GCt) 

incluindo 10 defasagens de (1-L)GCt 

(o máximo foi 10, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 172 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,019 

  diferenças defasadas: F(10, 149) = 1,004 [0,4427] 
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  valor estimado de (a - 1): -0,514624 

  estatística de teste: tau_c(1) = -2,62526 

  p-valor assintótico 0,0878 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2000:01-2014:04 (T = 172) 

Variável dependente: d_GCt 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor  

  --------------------------------------------------------- 

  const       1,34580       0,479352      2,808    0,0057   *** 

  GCt_1      -0,514624      0,196028     -2,625    0,0878   * 

  d_GCt_1    -0,211692      0,191936     -1,103    0,2718   

  d_GCt_2    -0,254107      0,184275     -1,379    0,1700   

  d_GCt_3    -0,216367      0,177806     -1,217    0,2256   

  d_GCt_4    -0,271144      0,168784     -1,606    0,1103   

  d_GCt_5    -0,0450819     0,163249     -0,2762   0,7828   

  d_GCt_6    -0,0611012     0,156647     -0,3901   0,6971   

  d_GCt_7    -0,113415      0,141883     -0,7994   0,4254   

  d_GCt_8    -0,109001      0,124866     -0,8729   0,3841   

  d_GCt_9    -0,119497      0,107371     -1,113    0,2675   

  d_GCt_10   -0,0398893     0,0877992    -0,4543   0,6503   

  dm1        -0,100220      0,609001     -0,1646   0,8695   

  dm2        -1,26086       0,647477     -1,947    0,0534   * 

  dm3        -0,901912      0,667687     -1,351    0,1788   

  dm4        -1,16819       0,650601     -1,796    0,0746   * 

  dm5        -1,22009       0,723092     -1,687    0,0936   * 

  dm6        -3,29348       0,738088     -4,462    1,59e-05 *** 

  dm7        -2,21869       0,719059     -3,086    0,0024   *** 

  dm8        -2,12217       0,680943     -3,117    0,0022   *** 

  dm9        -1,88880       0,693750     -2,723    0,0073   *** 

  dm10       -3,09701       0,645182     -4,800    3,82e-06 *** 

  dm11       -2,25873       0,602116     -3,751    0,0003   *** 

 

  AIC: 631,973   BIC: 704,366   HQC: 661,345 

Tabela 11: Teste de Raiz Unitária para Ganho de Conveniência de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

  k = 10: MAIC = 106,106 

  k = 09: MAIC = 101,537 

  k = 08: MAIC = 84,7613 

  k = 07: MAIC = 58,5240 

  k = 06: MAIC = 48,1076 

  k = 05: MAIC = 39,1714 

  k = 04: MAIC = 36,0300 

  k = 03: MAIC = 31,4640 

  k = 02: MAIC = 15,8271 

  k = 01: MAIC = 10,3430 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Delta do Ganho de Conveniência (GCt_delta) 

incluindo 1 defasagem de (1-L)GCt_delta 

(o máximo foi 10, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 180 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,070 

  valor estimado de (a - 1): -1,72672 

  estatística de teste: tau_c(1) = -13,5458 

  p-valor assintótico 1,095e-030 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:05-2014:04 (T = 180) 

Variável dependente: d_GCt_delta 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t     p-valor  
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  ---------------------------------------------------------------- 

  const             2,26055      0,413126       5,472    1,62e-07  *** 

  GCt_delta_1      -1,72672      0,127473     -13,55     1,10e-030 *** 

  d_GCt_delta_1     0,295976     0,0777331      3,808    0,0002    *** 

  dm1              -0,436205     0,611468      -0,7134   0,4766    

  dm2              -2,38100      0,628735      -3,787    0,0002    *** 

  dm3              -2,57946      0,594114      -4,342    2,45e-05  *** 

  dm4              -2,94669      0,581297      -5,069    1,06e-06  *** 

  dm5              -2,05038      0,583928      -3,511    0,0006    *** 

  dm6              -3,90004      0,579074      -6,735    2,56e-010 *** 

  dm7              -2,68834      0,600736      -4,475    1,41e-05  *** 

  dm8              -2,48722      0,584754      -4,253    3,51e-05  *** 

  dm9              -2,22107      0,582540      -3,813    0,0002    *** 

  dm10             -2,98275      0,583244      -5,114    8,62e-07  *** 

  dm11             -2,19273      0,585465      -3,745    0,0002    *** 

 

  AIC: 690,113   BIC: 734,814   HQC: 708,237 

Tabela 12: Teste de Raiz Unitária para Delta do Ganho de Conveniência de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

MIC = -6,50558 for k = 13 

MIC = -6,43904 for k = 12 

MIC = -6,47545 for k = 11 

MIC = -6,94941 for k = 10 

MIC = -6,88804 for k = 09 

MIC = -6,42274 for k = 08 

MIC = -6,26343 for k = 07 

MIC = -6,05530 for k = 06 

MIC = -6,06381 for k = 05 

MIC = -6,30644 for k = 04 

MIC = -6,14480 for k = 03 

MIC = -5,92112 for k = 02 

MIC = -6,15880 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Base Percentual Líquida (BPL) 

incluindo 10 defasagens de (1-L)BPL 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 172 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003 

   diferenças defasadas: F(10, 149) = 0,609 [0,8041] 

   valor estimado de (a - 1): -0,509954 

   estatística de teste: tau_c(1) = -2,71698 

   p-valor assintótico 0,07108 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2000:01-2014:04 (T = 172) 

Variável dependente: d_BPL 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const      -0,0158131    0,00703998    -2,246    0,0262  ** 

  BPL_1      -0,509954     0,187691      -2,717    0,0711  * 

  d_BPL_1    -0,194662     0,187703      -1,037    0,3014  

  d_BPL_2    -0,161632     0,183097      -0,8828   0,3788  

  d_BPL_3    -0,251379     0,174299      -1,442    0,1513  

  d_BPL_4    -0,256477     0,167054      -1,535    0,1268  

  d_BPL_5    -0,165805     0,156550      -1,059    0,2913  

  d_BPL_6    -0,232689     0,144267      -1,613    0,1089  

  d_BPL_7    -0,232354     0,130800      -1,776    0,0777  * 

  d_BPL_8    -0,188934     0,113972      -1,658    0,0995  * 

  d_BPL_9    -0,101325     0,0975432     -1,039    0,3006  

  d_BPL_10   -0,0461297    0,0779576     -0,5917   0,5549  

  dm1         0,0285936    0,00871664     3,280    0,0013  *** 
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  dm2         0,0320988    0,00925006     3,470    0,0007  *** 

  dm3         0,0129623    0,00976045     1,328    0,1862  

  dm4         0,0253022    0,00951874     2,658    0,0087  *** 

  dm5         0,0121705    0,0107491      1,132    0,2594  

  dm6         0,0216059    0,0109109      1,980    0,0495  ** 

  dm7        -0,00510080   0,0107016     -0,4766   0,6343  

  dm8         0,00490640   0,0100131      0,4900   0,6249  

  dm9         0,00719408   0,0100487      0,7159   0,4752  

  dm10        0,00625692   0,00963727     0,6492   0,5172  

  dm11       -0,0138750    0,00910993    -1,523    0,1299  

 

  AIC: -817,251   BIC: -744,859   HQC: -787,879 

Tabela 13: Teste de Raiz Unitária para Base Percentual Líquida de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 13: MAIC = 2,35635 

  k = 12: MAIC = 2,30744 

  k = 11: MAIC = 2,43775 

  k = 10: MAIC = 2,38529 

  k = 09: MAIC = 2,50690 

  k = 08: MAIC = 3,02738 

  k = 07: MAIC = 3,00163 

  k = 06: MAIC = 2,96887 

  k = 05: MAIC = 2,66377 

  k = 04: MAIC = 2,53728 

  k = 03: MAIC = 3,65033 

  k = 02: MAIC = 3,83892 

  k = 01: MAIC = 4,25313 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para St_r 

incluindo 12 defasagens de (1-L)St_r 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,007 

  diferenças defasadas: F(12, 145) = 1,002 [0,4501] 

  valor estimado de (a - 1): -0,46799 

  estatística de teste: tau_c(1) = -2,42264 

  p-valor assintótico 0,1354 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: d_St_r 

 

              coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       -0,965726      0,592772     -1,629    0,1054   

  St_r_1      -0,467990      0,193173     -2,423    0,1354   

  d_St_r_1    -0,243839      0,190855     -1,278    0,2034   

  d_St_r_2    -0,272061      0,188755     -1,441    0,1516   

  d_St_r_3    -0,240373      0,187457     -1,282    0,2018   

  d_St_r_4    -0,277772      0,181021     -1,534    0,1271   

  d_St_r_5    -0,0597769     0,177007     -0,3377   0,7361   

  d_St_r_6    -0,0968267     0,169428     -0,5715   0,5686   

  d_St_r_7    -0,142993      0,159645     -0,8957   0,3719   

  d_St_r_8    -0,138525      0,153039     -0,9052   0,3669   

  d_St_r_9    -0,167194      0,140172     -1,193    0,2349   

  d_St_r_10   -0,0494601     0,123830     -0,3994   0,6902   

  d_St_r_11    0,0167980     0,107914      0,1557   0,8765   

  d_St_r_12   -0,0478739     0,0880608    -0,5436   0,5875   

  dm1          0,440637      0,661921      0,6657   0,5067   

  dm2          1,40169       0,714071      1,963    0,0516   * 



132 
 

  dm3          1,09288       0,696201      1,570    0,1186   

  dm4          1,29164       0,680397      1,898    0,0596   * 

  dm5          1,26415       0,733411      1,724    0,0869   * 

  dm6          3,33173       0,775646      4,295    3,18e-05 *** 

  dm7          2,29671       0,737862      3,113    0,0022   *** 

  dm8          2,12260       0,696466      3,048    0,0027   *** 

  dm9          1,82186       0,699807      2,603    0,0102   ** 

  dm10         3,25088       0,677549      4,798    3,94e-06 *** 

  dm11         2,38432       0,629355      3,789    0,0002   *** 

 

  AIC: 624,772   BIC: 703,167   HQC: 656,584 

Tabela 14: Teste de Raiz Unitária para o Spread St (ρ_r) de Boi Gordo calculado com o excesso de retorno (ρ) da 

regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 13: MAIC = 0,983006 

  k = 12: MAIC = 0,987621 

  k = 11: MAIC = 1,05814 

  k = 10: MAIC = 1,04951 

  k = 09: MAIC = 1,10161 

  k = 08: MAIC = 1,30174 

  k = 07: MAIC = 1,31377 

  k = 06: MAIC = 1,32812 

  k = 05: MAIC = 1,25418 

  k = 04: MAIC = 1,23725 

  k = 03: MAIC = 1,74806 

  k = 02: MAIC = 1,91197 

  k = 01: MAIC = 2,20955 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para St_m 

incluindo 13 defasagens de (1-L)St_m 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 169 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001 

  diferenças defasadas: F(13, 143) = 1,326 [0,2045] 

  valor estimado de (a - 1): -0,270641 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,47157 

  p-valor assintótico 0,5483 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2000:04-2014:04 (T = 169) 

Variável dependente: d_St_m 

 

              coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       -1,74693       0,514592     -3,395    0,0009   *** 

  St_m_1      -0,270641      0,183914     -1,472    0,5483   

  d_St_m_1    -0,419947      0,187377     -2,241    0,0266   ** 

  d_St_m_2    -0,470331      0,186452     -2,523    0,0127   ** 

  d_St_m_3    -0,389522      0,188447     -2,067    0,0405   ** 

  d_St_m_4    -0,410711      0,187441     -2,191    0,0301   ** 

  d_St_m_5    -0,166158      0,186687     -0,8900   0,3749   

  d_St_m_6    -0,170773      0,180989     -0,9436   0,3470   

  d_St_m_7    -0,212334      0,172833     -1,229    0,2213   

  d_St_m_8    -0,205019      0,164907     -1,243    0,2158   

  d_St_m_9    -0,238780      0,158309     -1,508    0,1337   

  d_St_m_10   -0,112330      0,144630     -0,7767   0,4386   

  d_St_m_11   -0,0567689     0,128224     -0,4427   0,6586   

  d_St_m_12   -0,0722187     0,109545     -0,6593   0,5108   

  d_St_m_13   -0,0139246     0,0892017    -0,1561   0,8762   
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  dm1          0,519890      0,665232      0,7815   0,4358   

  dm2          1,45299       0,745727      1,948    0,0533   * 

  dm3          1,43318       0,759212      1,888    0,0611   * 

  dm4          1,43807       0,708619      2,029    0,0443   ** 

  dm5          1,50071       0,754814      1,988    0,0487   ** 

  dm6          3,57899       0,784269      4,563    1,07e-05 *** 

  dm7          2,44253       0,770594      3,170    0,0019   *** 

  dm8          2,26645       0,706106      3,210    0,0016   *** 

  dm9          1,87496       0,706163      2,655    0,0088   *** 

  dm10         3,20133       0,684115      4,680    6,60e-06 *** 

  dm11         2,26648       0,643802      3,520    0,0006   *** 

 

  AIC: 624,69   BIC: 706,068   HQC: 657,715 

Tabela 15: Teste de Raiz Unitária para o Spread de Boi Gordo St (ρ_m) calculado com o excesso de retorno (ρ) 

médio amostral 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 13: MAIC = 2,66678 

  k = 12: MAIC = 2,65880 

  k = 11: MAIC = 2,64989 

  k = 10: MAIC = 2,63734 

  k = 09: MAIC = 2,64303 

  k = 08: MAIC = 2,63482 

  k = 07: MAIC = 2,62732 

  k = 06: MAIC = 2,61478 

  k = 05: MAIC = 2,60284 

  k = 04: MAIC = 2,59244 

  k = 03: MAIC = 2,58028 

  k = 02: MAIC = 2,56898 

  k = 01: MAIC = 2,55777 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para S_t_r 

incluindo 1 defasagem de (1-L)S_t_r 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 181 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,009 

  valor estimado de (a - 1): 0,00170166 

  estatística de teste: tau_c(1) = 0,141621 

  p-valor assintótico 0,9688 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:04-2014:04 (T = 181) 

Variável dependente: d_S_t_r 

 

              coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       -4,10677       1,28915      -3,186    0,0017   *** 

  S_t_r_1      0,00170166    0,0120156     0,1416   0,9688   

  d_S_t_r_1   -0,257938      0,0759896    -3,394    0,0009   *** 

  dm1          1,56037       1,41247       1,105    0,2709   

  dm2          4,93390       1,36262       3,621    0,0004   *** 

  dm3          4,35661       1,34880       3,230    0,0015   *** 

  dm4          5,04392       1,33049       3,791    0,0002   *** 

  dm5          2,49211       1,35209       1,843    0,0671   * 

  dm6          6,64356       1,37180       4,843    2,90e-06 *** 

  dm7          6,04280       1,35933       4,445    1,59e-05 *** 

  dm8          5,27208       1,34994       3,905    0,0001   *** 

  dm9          5,03039       1,34943       3,728    0,0003   *** 

  dm10         7,52975       1,34926       5,581    9,50e-08 *** 

  dm11         6,14580       1,35698       4,529    1,12e-05 *** 



134 
 

 

  AIC: 999,827   BIC: 1044,61   HQC: 1017,98 

Tabela 16: Teste de Raiz Unitária para o Spread de Boi Gordo S
’
t (µ_r) calculado com o retorno (µ) da regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 

Tabela 17: Teste de Raiz Unitária para o Spread de Boi Gordo S
’
t (µ_m) calculado com o retorno (µ) médio 

amostral 

  k = 13: MAIC = 11,9523 

  k = 12: MAIC = 11,8975 

  k = 11: MAIC = 12,0179 

  k = 10: MAIC = 11,9648 

  k = 09: MAIC = 12,0494 

  k = 08: MAIC = 12,5382 

  k = 07: MAIC = 12,4657 

  k = 06: MAIC = 12,3837 

  k = 05: MAIC = 12,0179 

  k = 04: MAIC = 11,8893 

  k = 03: MAIC = 12,8469 

  k = 02: MAIC = 12,9170 

  k = 01: MAIC = 13,1811 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para S_t_m 

incluindo 4 defasagens de (1-L)S_t_m 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 178 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,003 

  diferenças defasadas: F(4, 161) = 1,636 [0,1678] 

  valor estimado de (a - 1): -0,610253 

  estatística de teste: tau_c(1) = -4,40858 

  p-valor assintótico 0,0001 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:07-2014:04 (T = 178) 

Variável dependente: d_S_t_m 

 

              coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       -98,2734      53,7267       -1,829    0,0692   * 

  S_t_m_1      -0,610253     0,138424     -4,409    0,0001   *** 

  d_S_t_m_1    -0,112748     0,128932     -0,8745   0,3832   

  d_S_t_m_2    -0,162590     0,113955     -1,427    0,1556   

  d_S_t_m_3    -0,139368     0,0983867    -1,417    0,1586   

  d_S_t_m_4    -0,199680     0,0810783    -2,463    0,0148   ** 

  dm1          -7,34678     62,1016       -0,1183   0,9060   

  dm2         132,326       67,1153        1,972    0,0504   * 

  dm3          85,1532      67,2176        1,267    0,2070   

  dm4         124,116       66,2996        1,872    0,0630   * 

  dm5         122,622       67,6594        1,812    0,0718   * 

  dm6         365,915       66,9962        5,462    1,76e-07 *** 

  dm7         259,125       63,9932        4,049    7,97e-05 *** 

  dm8         251,781       61,0541        4,124    5,95e-05 *** 

  dm9         246,772       60,3584        4,088    6,84e-05 *** 

  dm10        353,890       60,7931        5,821    3,08e-08 *** 

  dm11        245,640       58,8343        4,175    4,86e-05 *** 

 

  AIC: 2326,02   BIC: 2380,11   HQC: 2347,96 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 5,07324 for k = 13 
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MIC = 5,09087 for k = 12 

MIC = 5,20411 for k = 11 

MIC = 5,17345 for k = 10 

MIC = 5,13664 for k = 09 

MIC = 5,14717 for k = 08 

MIC = 5,10723 for k = 07 

MIC = 5,09638 for k = 06 

MIC = 5,08161 for k = 05 

MIC = 5,07051 for k = 04 

MIC = 5,06892 for k = 03 

MIC = 5,03766 for k = 02 

MIC = 5,02019 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 1 defasagem de (1-L)Spot 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 181 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,006 

   valor estimado de (a - 1): -0,0190815 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,31936 

   p-valor assintótico 0,6228 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:04-2014:04 (T = 181) 

Variável dependente: d_Spot 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        6,82935      3,66879       1,861    0,0644  * 

  Spot_1      -0,0190815    0,0144627    -1,319    0,6228  

  d_Spot_1     0,0783409    0,0777418     1,008    0,3151  

  dm1         -1,47823      4,58678      -0,3223   0,7476  

  dm2          0,996770     4,58318       0,2175   0,8281  

  dm3         -3,54028      4,59442      -0,7706   0,4421  

  dm4         -5,18895      4,51137      -1,150    0,2517  

  dm5         -4,59894      4,58183      -1,004    0,3170  

  dm6         -6,75126      4,58299      -1,473    0,1426  

  dm7        -10,1481       4,59012      -2,211    0,0284  ** 

  dm8         -4,36462      4,61424      -0,9459   0,3456  

  dm9         -3,59364      4,58131      -0,7844   0,4339  

  dm10        -6,62714      4,57968      -1,447    0,1497  

  dm11        -3,04950      4,58702      -0,6648   0,5071  

 

  AIC: 1442,6   BIC: 1487,38   HQC: 1460,75 

Tabela 18: Teste de Raiz Unitária para Preço “Spot” de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 6,86564 for k = 13 

MIC = 6,62880 for k = 12 

MIC = 6,34618 for k = 11 

MIC = 5,86711 for k = 10 

MIC = 5,90041 for k = 09 

MIC = 6,00830 for k = 08 

MIC = 5,86553 for k = 07 

MIC = 6,05609 for k = 06 

MIC = 6,00243 for k = 05 

MIC = 5,97806 for k = 04 

MIC = 5,92872 for k = 03 

MIC = 5,82205 for k = 02 

MIC = 6,23610 for k = 01 

 



136 
 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para delta_spot 

incluindo 2 defasagens de (1-L)delta_spot 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 180 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,006 

   diferenças defasadas: F(2, 165) = 2,369 [0,0968] 

   valor estimado de (a - 1): -0,716855 

   estatística de teste: tau_c(1) = -5,77816 

   p-valor assintótico 4,018e-007 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:05-2014:04 (T = 180) 

Variável dependente: d_delta_spot 

 

                   coeficiente   erro padrão    razão-t    p-valor  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const              4,76739      3,22450       1,478      0,1412   

  delta_spot_1      -0,716855     0,124063     -5,778      4,02e-07 *** 

  d_delta_spot_1    -0,239870     0,110980     -2,161      0,0321   ** 

  d_delta_spot_2    -0,104706     0,0808744    -1,295      0,1972   

  dm1               -1,59962      4,57282      -0,3498     0,7269   

  dm2               -0,0331999    4,58237      -0,007245   0,9942   

  dm3               -4,76448      4,58476      -1,039      0,3002   

  dm4               -7,60292      4,59496      -1,655      0,0999   * 

  dm5               -4,84437      4,55144      -1,064      0,2887   

  dm6               -6,95483      4,56452      -1,524      0,1295   

  dm7              -10,5982       4,56260      -2,323      0,0214   ** 

  dm8               -4,45523      4,58424      -0,9719     0,3325   

  dm9               -2,77475      4,56737      -0,6075     0,5443   

  dm10              -6,17404      4,58621      -1,346      0,1801   

  dm11              -3,41435      4,56584      -0,7478     0,4556   

 

  AIC: 1433,28   BIC: 1481,17   HQC: 1452,7 

Tabela 19: Teste de Raiz Unitária para variável Delta do Preço Spot de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 5,62443 for k = 13 

MIC = 5,68985 for k = 12 

MIC = 5,75740 for k = 11 

MIC = 5,72071 for k = 10 

MIC = 5,70225 for k = 09 

MIC = 5,67395 for k = 08 

MIC = 5,63848 for k = 07 

MIC = 5,62028 for k = 06 

MIC = 5,59858 for k = 05 

MIC = 5,59983 for k = 04 

MIC = 5,57101 for k = 03 

MIC = 5,54606 for k = 02 

MIC = 5,55433 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Futuro 

incluindo 2 defasagens de (1-L)Futuro 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 180 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,004 

   diferenças defasadas: F(2, 165) = 6,430 [0,0020] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0241332 
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   estatística de teste: tau_c(1) = -1,46619 

   p-valor assintótico 0,551 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:05-2014:04 (T = 180) 

Variável dependente: d_Futuro 

 

               coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ----------------------------------------------------------- 

  const         4,82876       4,69886       1,028     0,3056  

  Futuro_1     -0,0241332     0,0164598    -1,466     0,5510  

  d_Futuro_1   -0,0879589     0,0758856    -1,159     0,2481  

  d_Futuro_2    0,256054      0,0792059     3,233     0,0015  *** 

  dm1           6,22542       5,82798       1,068     0,2870  

  dm2           2,09615       5,85369       0,3581    0,7207  

  dm3          -3,99521       5,87395      -0,6802    0,4974  

  dm4          -3,59290       5,83821      -0,6154    0,5391  

  dm5           0,0795810     5,84030       0,01363   0,9891  

  dm6          -5,70099       5,82782      -0,9782    0,3294  

  dm7          -4,63701       5,83786      -0,7943    0,4282  

  dm8           0,810806      5,83796       0,1389    0,8897  

  dm9           1,58178       5,82712       0,2715    0,7864  

  dm10         -2,88924       5,83108      -0,4955    0,6209  

  dm11         -1,30033       5,83333      -0,2229    0,8239  

 

  AIC: 1522,25   BIC: 1570,14   HQC: 1541,67 

Tabela 20: Teste de Raiz Unitária para Preço Futuro de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 7,64732 for k = 13 

MIC = 7,46291 for k = 12 

MIC = 6,91443 for k = 11 

MIC = 6,54506 for k = 10 

MIC = 6,60650 for k = 09 

MIC = 6,57997 for k = 08 

MIC = 6,61489 for k = 07 

MIC = 6,77095 for k = 06 

MIC = 6,77177 for k = 05 

MIC = 6,82341 for k = 04 

MIC = 6,65880 for k = 03 

MIC = 6,84101 for k = 02 

MIC = 7,02258 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para delta_futuro 

incluindo 10 defasagens de (1-L)delta_futuro 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 172 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,012 

   diferenças defasadas: F(10, 149) = 1,135 [0,3398] 

   valor estimado de (a - 1): -0,687819 

   estatística de teste: tau_c(1) = -2,98379 

   p-valor assintótico 0,03645 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2000:01-2014:04 (T = 172) 

Variável dependente: d_delta_futuro 

 

                     coeficiente  erro padrão  razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const              -0,928896     4,43271     -0,2096   0,8343  

  delta_futuro_1     -0,687819     0,230519    -2,984    0,0364  ** 
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  d_delta_futuro_1   -0,414969     0,224595    -1,848    0,0666  * 

  d_delta_futuro_2   -0,182903     0,218476    -0,8372   0,4038  

  d_delta_futuro_3   -0,144459     0,212119    -0,6810   0,4969  

  d_delta_futuro_4   -0,109125     0,203313    -0,5367   0,5923  

  d_delta_futuro_5   -0,160071     0,192596    -0,8311   0,4072  

  d_delta_futuro_6   -0,126958     0,178256    -0,7122   0,4774  

  d_delta_futuro_7   -0,102210     0,164096    -0,6229   0,5343  

  d_delta_futuro_8   -0,0311907    0,147246    -0,2118   0,8325  

  d_delta_futuro_9   -0,0425965    0,126251    -0,3374   0,7363  

  d_delta_futuro_10  -0,0457992    0,0840975   -0,5446   0,5868  

  dm1                 8,92141      6,12579      1,456    0,1474  

  dm2                 5,18353      6,25136      0,8292   0,4083  

  dm3                -1,73607      6,12751     -0,2833   0,7773  

  dm4                -1,82066      6,09425     -0,2988   0,7655  

  dm5                 1,98111      6,31229      0,3138   0,7541  

  dm6                -4,40839      6,35154     -0,6941   0,4887  

  dm7                -0,248924     6,30218     -0,03950  0,9685  

  dm8                 3,00611      6,24310      0,4815   0,6309  

  dm9                 3,95547      6,26329      0,6315   0,5287  

  dm10                0,172313     6,34013      0,02718  0,9784  

  dm11               -0,684828     6,24406     -0,1097   0,9128  

 

  AIC: 1464,86   BIC: 1537,25   HQC: 1494,23 

Tabela 21: Teste de Raiz Unitária para Delta do Preço Futuro de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 3,91090 for k = 13 

MIC = 3,91043 for k = 12 

MIC = 3,81858 for k = 11 

MIC = 3,78369 for k = 10 

MIC = 3,74330 for k = 09 

MIC = 3,70696 for k = 08 

MIC = 3,72189 for k = 07 

MIC = 3,73742 for k = 06 

MIC = 3,72577 for k = 05 

MIC = 3,81393 for k = 04 

MIC = 3,79449 for k = 03 

MIC = 3,80687 for k = 02 

MIC = 3,78250 for k = 01 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para GC 

incluindo 8 defasagens de (1-L)GC 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 174 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,014 

   diferenças defasadas: F(8, 153) = 5,879 [0,0000] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0741405 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,37285 

   p-valor assintótico 0,5973 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:11-2014:04 (T = 174) 

Variável dependente: d_GC 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       1,25865       1,80571       0,6970    0,4868   

  GC_1       -0,0741405     0,0540047    -1,373     0,5973   

  d_GC_1     -0,482976      0,0915789    -5,274     4,49e-07 *** 

  d_GC_2     -0,0613075     0,101161     -0,6060    0,5454   

  d_GC_3     -0,100471      0,101006     -0,9947    0,3215   

  d_GC_4     -0,121294      0,0982868    -1,234     0,2191   
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  d_GC_5     -0,198715      0,0972319    -2,044     0,0427   ** 

  d_GC_6     -0,0563786     0,0974741    -0,5784    0,5638   

  d_GC_7     -0,123625      0,0966147    -1,280     0,2026   

  d_GC_8     -0,0812517     0,0835823    -0,9721    0,3325   

  dm1        -5,36740       2,26714      -2,367     0,0192   ** 

  dm2        -2,62003       2,31380      -1,132     0,2593   

  dm3         0,268780      2,32645       0,1155    0,9082   

  dm4        -1,46643       2,33843      -0,6271    0,5315   

  dm5        -2,31208       2,39763      -0,9643    0,3364   

  dm6         0,0257017     2,38638       0,01077   0,9914   

  dm7        -3,57890       2,45460      -1,458     0,1469   

  dm8        -5,07441       2,41895      -2,098     0,0376   ** 

  dm9        -4,97979       2,36609      -2,105     0,0370   ** 

  dm10       -3,65831       2,36513      -1,547     0,1240   

  dm11       -2,53942       2,27601      -1,116     0,2663   

 

  AIC: 1141,39   BIC: 1207,73   HQC: 1168,3 

Tabela 22: Teste de Raiz Unitária para Ganho de Conveniência de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 12,0854 for k = 13 

MIC = 12,8266 for k = 12 

MIC = 11,8290 for k = 11 

MIC = 15,6377 for k = 10 

MIC = 16,5051 for k = 09 

MIC = 18,5416 for k = 08 

MIC = 23,8397 for k = 07 

MIC = 20,2424 for k = 06 

MIC = 17,2761 for k = 05 

MIC = 16,6845 for k = 04 

MIC = 12,2795 for k = 03 

MIC = 11,9996 for k = 02 

MIC = 10,7220 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para delta_GC 

incluindo 1 defasagem de (1-L)delta_GC 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 181 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,002 

   valor estimado de (a - 1): -1,53471 

   estatística de teste: tau_c(1) = -11,1694 

   p-valor assintótico 5,374e-023 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:04-2014:04 (T = 181) 

Variável dependente: d_delta_GC 

 

                 coeficiente   erro padrão   razão-t     p-valor  

  --------------------------------------------------------------- 

  const           3,51032       1,57746        2,225    0,0274    ** 

  delta_GC_1     -1,53471       0,137403     -11,17     5,37e-023 *** 

  d_delta_GC_1    0,0131431     0,0790016      0,1664   0,8681    

  dm1            -5,91834       2,24792       -2,633    0,0093    *** 

  dm2            -3,15920       2,25314       -1,402    0,1627    

  dm3            -0,227984      2,24331       -0,1016   0,9192    

  dm4            -2,17780       2,21663       -0,9825   0,3273    

  dm5            -3,64084       2,25342       -1,616    0,1080    

  dm6            -1,74889       2,23067       -0,7840   0,4341    

  dm7            -5,85020       2,23460       -2,618    0,0097    *** 

  dm8            -6,93675       2,24337       -3,092    0,0023    *** 

  dm9            -5,99831       2,25437       -2,661    0,0086    *** 



140 
 

  dm10           -4,90296       2,23984       -2,189    0,0300    ** 

  dm11           -3,53069       2,23381       -1,581    0,1159    

 

  AIC: 1182,14   BIC: 1226,92   HQC: 1200,3 

Tabela 23: Teste de Raiz Unitária para Delta do Ganho de Conveniência de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -5,72642 for k = 13 

MIC = -5,60570 for k = 12 

MIC = -5,75388 for k = 11 

MIC = -5,72286 for k = 10 

MIC = -5,65397 for k = 09 

MIC = -5,84530 for k = 08 

MIC = -5,81418 for k = 07 

MIC = -5,65149 for k = 06 

MIC = -5,65612 for k = 05 

MIC = -5,51380 for k = 04 

MIC = -5,50407 for k = 03 

MIC = -5,12002 for k = 02 

MIC = -5,07493 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para BPL 

incluindo 8 defasagens de (1-L)BPL 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 174 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003 

   diferenças defasadas: F(8, 153) = 3,632 [0,0007] 

   valor estimado de (a - 1): -0,173479 

   estatística de teste: tau_c(1) = -2,14795 

   p-valor assintótico 0,2259 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:11-2014:04 (T = 174) 

Variável dependente: d_BPL 

 

             coeficiente    erro padrão   razão-t    p-valor  

  ----------------------------------------------------------- 

  const       0,00662177     0,0137131     0,4829    0,6299   

  BPL_1      -0,173479       0,0807648    -2,148     0,2259   

  d_BPL_1    -0,447042       0,102856     -4,346     2,51e-05 *** 

  d_BPL_2    -0,139390       0,108068     -1,290     0,1991   

  d_BPL_3    -0,181275       0,107395     -1,688     0,0935   * 

  d_BPL_4    -0,0871607      0,105994     -0,8223    0,4122   

  d_BPL_5    -0,0928124      0,104019     -0,8923    0,3737   

  d_BPL_6    -0,0495422      0,0997007    -0,4969    0,6200   

  d_BPL_7    -0,0816478      0,0955108    -0,8549    0,3940   

  d_BPL_8    -0,00387866     0,0805523    -0,04815   0,9617   

  dm1        -0,0436789      0,0131125    -3,331     0,0011   *** 

  dm2        -0,0189007      0,0136070    -1,389     0,1668   

  dm3        -0,000828128    0,0134831    -0,06142   0,9511   

  dm4        -0,0198108      0,0141573    -1,399     0,1637   

  dm5        -0,0236763      0,0148165    -1,598     0,1121   

  dm6        -0,0227227      0,0146013    -1,556     0,1217   

  dm7        -0,0402981      0,0146871    -2,744     0,0068   *** 

  dm8        -0,0473508      0,0143336    -3,303     0,0012   *** 

  dm9        -0,0408241      0,0138007    -2,958     0,0036   *** 

  dm10       -0,0563697      0,0135891    -4,148     5,54e-05 *** 

  dm11       -0,0306086      0,0131216    -2,333     0,0210   ** 

 

  AIC: -657,586   BIC: -591,246   HQC: -630,675 
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Tabela 24: Teste de Raiz Unitária para Base Percentual Líquida de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 13: MAIC = 3,66968 

  k = 12: MAIC = 3,67355 

  k = 11: MAIC = 3,60432 

  k = 10: MAIC = 3,60093 

  k = 09: MAIC = 3,57706 

  k = 08: MAIC = 3,54614 

  k = 07: MAIC = 3,65539 

  k = 06: MAIC = 3,76128 

  k = 05: MAIC = 3,75563 

  k = 04: MAIC = 3,94507 

  k = 03: MAIC = 3,87029 

  k = 02: MAIC = 3,82764 

  k = 01: MAIC = 3,77690 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para sro_reg 

incluindo 8 defasagens de (1-L)sro_reg 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 174 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,007 

  diferenças defasadas: F(8, 153) = 4,243 [0,0001] 

  valor estimado de (a - 1): -0,228868 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,98565 

  p-valor assintótico 0,2934 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:11-2014:04 (T = 174) 

Variável dependente: d_sro_reg 

 

                coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ----------------------------------------------------------- 

  const          -2,16018      1,48836      -1,451    0,1487  

  sro_reg_1      -0,228868     0,115261     -1,986    0,2934  

  d_sro_reg_1    -0,478058     0,125801     -3,800    0,0002  *** 

  d_sro_reg_2    -0,124268     0,124766     -0,9960   0,3208  

  d_sro_reg_3    -0,135476     0,119841     -1,130    0,2600  

  d_sro_reg_4    -0,184852     0,111475     -1,658    0,0993  * 

  d_sro_reg_5    -0,280494     0,106305     -2,639    0,0092  *** 

  d_sro_reg_6    -0,169832     0,103862     -1,635    0,1041  

  d_sro_reg_7    -0,261043     0,0998006    -2,616    0,0098  *** 

  d_sro_reg_8    -0,169458     0,0818603    -2,070    0,0401  ** 

  dm1             5,20513      2,03701       2,555    0,0116  ** 

  dm2             2,53105      2,08575       1,213    0,2268  

  dm3            -0,336920     2,10185      -0,1603   0,8729  

  dm4             0,873171     2,15748       0,4047   0,6863  

  dm5             1,11905      2,22755       0,5024   0,6161  

  dm6            -0,767534     2,20938      -0,3474   0,7288  

  dm7             2,42622      2,27449       1,067    0,2878  

  dm8             4,59247      2,21524       2,073    0,0398  ** 

  dm9             4,60255      2,13766       2,153    0,0329  ** 

  dm10            3,72785      2,12841       1,751    0,0819  * 

  dm11            3,05782      2,03180       1,505    0,1344  

 

  AIC: 1101,36   BIC: 1167,7   HQC: 1128,27 

Tabela 25: Teste de Raiz Unitária para o Spread St (ρ_r) de Café Arábica calculado com o excesso de retorno (ρ) 

da regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 



142 
 

 

  k = 13: MAIC = 3,68096 

  k = 12: MAIC = 3,68303 

  k = 11: MAIC = 3,61081 

  k = 10: MAIC = 3,60594 

  k = 09: MAIC = 3,58066 

  k = 08: MAIC = 3,54852 

  k = 07: MAIC = 3,65601 

  k = 06: MAIC = 3,75981 

  k = 05: MAIC = 3,75400 

  k = 04: MAIC = 3,94158 

  k = 03: MAIC = 3,86763 

  k = 02: MAIC = 3,82643 

  k = 01: MAIC = 3,77545 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para sro_med 

incluindo 8 defasagens de (1-L)sro_med 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 174 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,007 

  diferenças defasadas: F(8, 153) = 4,232 [0,0001] 

  valor estimado de (a - 1): -0,228666 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,985 

  p-valor assintótico 0,2937 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:11-2014:04 (T = 174) 

Variável dependente: d_sro_med 

 

                coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ----------------------------------------------------------- 

  const          -2,06996      1,48892      -1,390    0,1665  

  sro_med_1      -0,228666     0,115197     -1,985    0,2937  

  d_sro_med_1    -0,477252     0,125776     -3,794    0,0002  *** 

  d_sro_med_2    -0,122928     0,124803     -0,9850   0,3262  

  d_sro_med_3    -0,135150     0,119907     -1,127    0,2615  

  d_sro_med_4    -0,183847     0,111566     -1,648    0,1014  

  d_sro_med_5    -0,279199     0,106405     -2,624    0,0096  *** 

  d_sro_med_6    -0,168107     0,103947     -1,617    0,1079  

  d_sro_med_7    -0,258728     0,0998972    -2,590    0,0105  ** 

  d_sro_med_8    -0,168081     0,0819247    -2,052    0,0419  ** 

  dm1             5,21445      2,03933       2,557    0,0115  ** 

  dm2             2,54114      2,08808       1,217    0,2255  

  dm3            -0,332676     2,10398      -0,1581   0,8746  

  dm4             0,887266     2,15889       0,4110   0,6817  

  dm5             1,13301      2,22891       0,5083   0,6120  

  dm6            -0,762038     2,21104      -0,3447   0,7308  

  dm7             2,43052      2,27633       1,068    0,2873  

  dm8             4,59186      2,21740       2,071    0,0401  ** 

  dm9             4,60375      2,14010       2,151    0,0330  ** 

  dm10            3,72643      2,13112       1,749    0,0824  * 

  dm11            3,04728      2,03444       1,498    0,1362  

 

  AIC: 1101,81   BIC: 1168,15   HQC: 1128,72 

Tabela 26: Teste de Raiz Unitária para o Spread St (ρ_m) de Café Arábica calculado com o excesso de retorno (ρ) 

médio amostral 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 6,69822 for k = 13 
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MIC = 6,71179 for k = 12 

MIC = 6,68763 for k = 11 

MIC = 6,68553 for k = 10 

MIC = 6,67522 for k = 09 

MIC = 6,65889 for k = 08 

MIC = 6,73095 for k = 07 

MIC = 6,82607 for k = 06 

MIC = 6,82964 for k = 05 

MIC = 7,02183 for k = 04 

MIC = 7,00801 for k = 03 

MIC = 6,98080 for k = 02 

MIC = 6,98819 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para smu_reg 

incluindo 8 defasagens de (1-L)smu_reg 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 174 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,003 

   diferenças defasadas: F(8, 153) = 6,202 [0,0000] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0889592 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,38576 

   p-valor assintótico 0,591 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:11-2014:04 (T = 174) 

Variável dependente: d_smu_reg 

 

                coeficiente   erro padrão    razão-t    p-valor  

  -------------------------------------------------------------- 

  const          16,6994       8,11659       2,057      0,0413   ** 

  smu_reg_1      -0,0889592    0,0641950    -1,386      0,5910   

  d_smu_reg_1    -0,538678     0,0956411    -5,632      8,30e-08 *** 

  d_smu_reg_2    -0,158238     0,101353     -1,561      0,1205   

  d_smu_reg_3    -0,133761     0,0998195    -1,340      0,1822   

  d_smu_reg_4    -0,205163     0,0951354    -2,157      0,0326   ** 

  d_smu_reg_5    -0,296654     0,0934808    -3,173      0,0018   *** 

  d_smu_reg_6    -0,170877     0,0947935    -1,803      0,0734   * 

  d_smu_reg_7    -0,270897     0,0933253    -2,903      0,0042   *** 

  d_smu_reg_8    -0,162432     0,0807699    -2,011      0,0461   ** 

  dm1           -23,1432      10,0426       -2,305      0,0225   ** 

  dm2            -9,94580     10,2612       -0,9693     0,3339   

  dm3             1,33249     10,3849        0,1283     0,8981   

  dm4            -4,69696     10,6448       -0,4412     0,6597   

  dm5            -8,20459     10,9620       -0,7485     0,4553   

  dm6             0,0639660   10,8083        0,005918   0,9953   

  dm7           -17,3714      11,0924       -1,566      0,1194   

  dm8           -25,3341      10,8287       -2,340      0,0206   ** 

  dm9           -24,0175      10,4907       -2,289      0,0234   ** 

  dm10          -18,8264      10,4096       -1,809      0,0725   * 

  dm11          -15,6118       9,99010      -1,563      0,1202   

 

  AIC: 1655,65   BIC: 1721,99   HQC: 1682,57 

Tabela 27: Teste de Raiz Unitária para o Spread de Café Arábica S
’
t (µ_r) calculado com o retorno (µ) da 

regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 13: MAIC = 13,7150 

  k = 12: MAIC = 13,7181 

  k = 11: MAIC = 13,6254 

  k = 10: MAIC = 13,5898 
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  k = 09: MAIC = 13,5488 

  k = 08: MAIC = 13,5126 

  k = 07: MAIC = 13,5245 

  k = 06: MAIC = 13,5368 

  k = 05: MAIC = 13,5241 

  k = 04: MAIC = 13,6062 

  k = 03: MAIC = 13,5864 

  k = 02: MAIC = 13,5977 

  k = 01: MAIC = 13,5726 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para smu_med 

incluindo 8 defasagens de (1-L)smu_med 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 174 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,013 

  diferenças defasadas: F(8, 153) = 5,864 [0,0000] 

  valor estimado de (a - 1): -0,0709211 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,36764 

  p-valor assintótico 0,5998 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:11-2014:04 (T = 174) 

Variável dependente: d_smu_med 

 

                coeficiente    erro padrão   razão-t    p-valor  

  -------------------------------------------------------------- 

  const         -168,866       243,621       -0,6931    0,4893   

  smu_med_1       -0,0709211     0,0518567   -1,368     0,5998   

  d_smu_med_1     -0,476421      0,0906744   -5,254     4,91e-07 *** 

  d_smu_med_2     -0,0510372     0,100414    -0,5083    0,6120   

  d_smu_med_3     -0,0928293     0,100364    -0,9249    0,3565   

  d_smu_med_4     -0,112780      0,0978414   -1,153     0,2508   

  d_smu_med_5     -0,189594      0,0968794   -1,957     0,0522   * 

  d_smu_med_6     -0,0466469     0,0971358   -0,4802    0,6318   

  d_smu_med_7     -0,112894      0,0963800   -1,171     0,2433   

  d_smu_med_8     -0,0745529     0,0836693   -0,8910    0,3743   

  dm1            722,541       305,279        2,367     0,0192   ** 

  dm2            352,141       311,531        1,130     0,2601   

  dm3            -36,4350      313,158       -0,1163    0,9075   

  dm4            201,266       314,521        0,6399    0,5232   

  dm5            319,215       322,302        0,9904    0,3235   

  dm6              3,46992     320,855        0,01081   0,9914   

  dm7            486,721       329,984        1,475     0,1423   

  dm8            682,849       325,368        2,099     0,0375   ** 

  dm9            667,989       318,467        2,098     0,0376   ** 

  dm10           489,963       318,413        1,539     0,1259   

  dm11           337,188       306,559        1,100     0,2731   

 

  AIC: 2847,69   BIC: 2914,03   HQC: 2874,61 

Tabela 28: Teste de Raiz Unitária para o Spread de Café Arábica S
’
t (µ_m) calculado com o retorno (µ) médio 

amostral 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -3,89734 for k = 13 

MIC = -3,86957 for k = 12 

MIC = -3,88511 for k = 11 

MIC = -3,88427 for k = 10 

MIC = -3,95694 for k = 09 

MIC = -3,92617 for k = 08 

MIC = -3,95199 for k = 07 
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MIC = -3,67829 for k = 06 

MIC = -3,12591 for k = 05 

MIC = -3,33849 for k = 04 

MIC = -3,60206 for k = 03 

MIC = -3,58326 for k = 02 

MIC = -3,89644 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 9 defasagens de (1-L)Spot 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 173 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,002 

   diferenças defasadas: F(9, 151) = 3,446 [0,0007] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0232597 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,46671 

   p-valor assintótico 0,5507 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:12-2014:04 (T = 173) 

Variável dependente: d_Spot 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const       0,0839177     0,0432613     1,940    0,0543  * 

  Spot_1     -0,0232597     0,0158584    -1,467    0,5507  

  d_Spot_1    0,170448      0,0807919     2,110    0,0365  ** 

  d_Spot_2    0,203853      0,0820401     2,485    0,0141  ** 

  d_Spot_3   -0,0541820     0,0815064    -0,6648   0,5072  

  d_Spot_4    0,117441      0,0805924     1,457    0,1471  

  d_Spot_5    0,136281      0,0809771     1,683    0,0944  * 

  d_Spot_6   -0,189935      0,0811867    -2,339    0,0206  ** 

  d_Spot_7   -0,162461      0,0838524    -1,937    0,0546  * 

  d_Spot_8    0,0275373     0,0780795     0,3527   0,7248  

  d_Spot_9   -0,0322894     0,0730082    -0,4423   0,6589  

  dm1        -0,0755915     0,0363207    -2,081    0,0391  ** 

  dm2        -0,0361162     0,0358255    -1,008    0,3150  

  dm3        -0,0340688     0,0353552    -0,9636   0,3368  

  dm4        -0,0500656     0,0358145    -1,398    0,1642  

  dm5        -0,0467229     0,0368417    -1,268    0,2067  

  dm6         0,0266029     0,0360497     0,7380   0,4617  

  dm7        -0,0419772     0,0373746    -1,123    0,2632  

  dm8        -0,0234781     0,0364576    -0,6440   0,5206  

  dm9        -0,00453384    0,0358281    -0,1265   0,8995  

  dm10       -0,0217719     0,0366085    -0,5947   0,5529  

  dm11       -0,0605679     0,0362160    -1,672    0,0965  * 

 

  AIC: -306,226   BIC: -236,854   HQC: -278,082 

Tabela 36: Teste de Raiz Unitária para Preço “Spot” de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -3,00236 for k = 13 

MIC = -2,47125 for k = 12 

MIC = -2,66290 for k = 11 

MIC = -2,72405 for k = 10 

MIC = -2,82373 for k = 09 

MIC = -2,69161 for k = 08 

MIC = -2,87709 for k = 07 

MIC = -2,89994 for k = 06 

MIC = -3,44247 for k = 05 

MIC = -3,89117 for k = 04 

MIC = -3,82680 for k = 03 
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MIC = -3,66189 for k = 02 

MIC = -3,74813 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Delta_Spot 

incluindo 4 defasagens de (1-L)Delta_Spot 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 178 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,007 

   diferenças defasadas: F(4, 161) = 1,581 [0,1819] 

   valor estimado de (a - 1): -0,600302 

   estatística de teste: tau_c(1) = -4,64313 

   p-valor assintótico 0,0001035 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:07-2014:04 (T = 178) 

Variável dependente: d_Delta_Spot 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  --------------------------------------------------------------- 

  const             0,0283150     0,0251050     1,128     0,2611  

  Delta_Spot_1     -0,600302      0,129288     -4,643     0,0001  *** 

  d_Delta_Spot_1   -0,206852      0,123650     -1,673     0,0963  * 

  d_Delta_Spot_2   -0,0405366     0,111944     -0,3621    0,7177  

  d_Delta_Spot_3   -0,0937854     0,0945473    -0,9919    0,3227  

  d_Delta_Spot_4   -0,0260987     0,0707317    -0,3690    0,7126  

  dm1              -0,0755433     0,0355436    -2,125     0,0351  ** 

  dm2              -0,0275021     0,0354780    -0,7752    0,4394  

  dm3              -0,0397014     0,0357671    -1,110     0,2687  

  dm4              -0,0539036     0,0355924    -1,514     0,1319  

  dm5              -0,0452331     0,0363622    -1,244     0,2153  

  dm6               0,0243165     0,0361989     0,6717    0,5027  

  dm7              -0,0387263     0,0362864    -1,067     0,2875  

  dm8              -0,00954228    0,0359328    -0,2656    0,7909  

  dm9               0,00120435    0,0357503     0,03369   0,9732  

  dm10             -0,0106767     0,0355081    -0,3007    0,7640  

  dm11             -0,0463224     0,0355286    -1,304     0,1942  

 

  AIC: -311,562   BIC: -257,471   HQC: -289,626 

Tabela 30: Teste de Raiz Unitária para variável Delta do Preço “Spot” de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -3,89431 for k = 13 

MIC = -3,86557 for k = 12 

MIC = -3,89708 for k = 11 

MIC = -3,86684 for k = 10 

MIC = -3,95274 for k = 09 

MIC = -3,91561 for k = 08 

MIC = -3,92965 for k = 07 

MIC = -3,70804 for k = 06 

MIC = -3,16019 for k = 05 

MIC = -3,37739 for k = 04 

MIC = -3,64217 for k = 03 

MIC = -3,66602 for k = 02 

MIC = -3,88595 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Futuro 

incluindo 9 defasagens de (1-L)Futuro 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 173 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 
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   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001 

   diferenças defasadas: F(9, 151) = 3,102 [0,0019] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0230958 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,45335 

   p-valor assintótico 0,5575 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:12-2014:04 (T = 173) 

Variável dependente: d_Futuro 

 

               coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ---------------------------------------------------------- 

  const         0,0838222     0,0436270     1,921    0,0566  * 

  Futuro_1     -0,0230958     0,0158915    -1,453    0,5575  

  d_Futuro_1    0,187438      0,0809044     2,317    0,0219  ** 

  d_Futuro_2    0,151349      0,0823233     1,838    0,0680  * 

  d_Futuro_3   -0,0347310     0,0813044    -0,4272   0,6699  

  d_Futuro_4    0,119467      0,0802027     1,490    0,1384  

  d_Futuro_5    0,133332      0,0805404     1,655    0,0999  * 

  d_Futuro_6   -0,195994      0,0810779    -2,417    0,0168  ** 

  d_Futuro_7   -0,135156      0,0840386    -1,608    0,1099  

  d_Futuro_8    0,0238396     0,0791352     0,3013   0,7636  

  d_Futuro_9   -0,0408826     0,0746417    -0,5477   0,5847  

  dm1          -0,0795356     0,0365654    -2,175    0,0312  ** 

  dm2          -0,0312724     0,0362145    -0,8635   0,3892  

  dm3          -0,0350624     0,0357513    -0,9807   0,3283  

  dm4          -0,0520110     0,0361709    -1,438    0,1525  

  dm5          -0,0414751     0,0371623    -1,116    0,2662  

  dm6           0,0240429     0,0365347     0,6581   0,5115  

  dm7          -0,0454489     0,0376262    -1,208    0,2290  

  dm8          -0,0240655     0,0367713    -0,6545   0,5138  

  dm9          -0,00393602    0,0361626    -0,1088   0,9135  

  dm10         -0,0201331     0,0370655    -0,5432   0,5878  

  dm11         -0,0580534     0,0365402    -1,589    0,1142  

 

  AIC: -301,569   BIC: -232,197   HQC: -273,425 

Tabela 31: Teste de Raiz Unitária para Preço Futuro de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -2,97897 for k = 13 

MIC = -2,45626 for k = 12 

MIC = -2,65223 for k = 11 

MIC = -2,67197 for k = 10 

MIC = -2,85203 for k = 09 

MIC = -2,67573 for k = 08 

MIC = -2,87937 for k = 07 

MIC = -2,93380 for k = 06 

MIC = -3,39835 for k = 05 

MIC = -3,86129 for k = 04 

MIC = -3,78399 for k = 03 

MIC = -3,59446 for k = 02 

MIC = -3,63836 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Delta_Futuro 

incluindo 4 defasagens de (1-L)Delta_Futuro 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 178 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,009 

   diferenças defasadas: F(4, 161) = 0,969 [0,4262] 
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   valor estimado de (a - 1): -0,605915 

   estatística de teste: tau_c(1) = -4,59737 

   p-valor assintótico 0,0001263 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:07-2014:04 (T = 178) 

Variável dependente: d_Delta_Futuro 

 

 

                     coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ----------------------------------------------------------------- 

  const               0,0268671     0,0253504     1,060     0,2908  

  Delta_Futuro_1     -0,605915      0,131796     -4,597     0,0001  *** 

  d_Delta_Futuro_1   -0,189680      0,125380     -1,513     0,1323  

  d_Delta_Futuro_2   -0,0758000     0,112731     -0,6724    0,5023  

  d_Delta_Futuro_3   -0,113051      0,0953749    -1,185     0,2376  

  d_Delta_Futuro_4   -0,0414680     0,0721718    -0,5746    0,5664  

  dm1                -0,0763787     0,0358685    -2,129     0,0347  ** 

  dm2                -0,0217346     0,0358715    -0,6059    0,5454  

  dm3                -0,0391144     0,0361471    -1,082     0,2808  

  dm4                -0,0541899     0,0359907    -1,506     0,1341  

  dm5                -0,0384080     0,0367075    -1,046     0,2970  

  dm6                 0,0230673     0,0365992     0,6303    0,5294  

  dm7                -0,0384390     0,0365394    -1,052     0,2944  

  dm8                -0,00909762    0,0361936    -0,2514    0,8019  

  dm9                 0,00336467    0,0360415     0,09336   0,9257  

  dm10               -0,00838724    0,0358782    -0,2338    0,8155  

  dm11               -0,0433122     0,0358725    -1,207     0,2291  

 

  AIC: -307,769   BIC: -253,679   HQC: -285,834 

Tabela 32: Teste de Raiz Unitária para Delta do Preço Futuro de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -7,62118 for k = 13 

MIC = -7,72672 for k = 12 

MIC = -7,64408 for k = 11 

MIC = -7,77814 for k = 10 

MIC = -7,91326 for k = 09 

MIC = -8,08034 for k = 08 

MIC = -7,92396 for k = 07 

MIC = -8,00292 for k = 06 

MIC = -8,00595 for k = 05 

MIC = -8,11173 for k = 04 

MIC = -8,16383 for k = 03 

MIC = -7,91125 for k = 02 

MIC = -7,94966 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para GC 

incluindo 3 defasagens de (1-L)GC 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 179 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,018 

   diferenças defasadas: F(3, 163) = 2,514 [0,0603] 

   valor estimado de (a - 1): -0,313025 

   estatística de teste: tau_c(1) = -3,89189 

   p-valor assintótico 0,002106 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:06-2014:04 (T = 179) 

Variável dependente: d_GC 
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             coeficiente    erro padrão   razão-t    p-valor 

  ---------------------------------------------------------- 

  const       0,00496223    0,00379105     1,309     0,1924  

  GC_1       -0,313025      0,0804300     -3,892     0,0021  *** 

  d_GC_1     -0,106205      0,0876960     -1,211     0,2276  

  d_GC_2     -0,0811652     0,0807557     -1,005     0,3164  

  d_GC_3     -0,195418      0,0720712     -2,711     0,0074  *** 

  dm1         0,000326657   0,00532296     0,06137   0,9511  

  dm2        -0,00679876    0,00532909    -1,276     0,2038  

  dm3        -0,00288028    0,00529411    -0,5441    0,5871  

  dm4        -0,00327340    0,00530496    -0,6170    0,5381  

  dm5        -0,00795146    0,00541219    -1,469     0,1437  

  dm6        -0,00392515    0,00530082    -0,7405    0,4601  

  dm7        -0,00458747    0,00531958    -0,8624    0,3897  

  dm8        -0,000356197   0,00531650    -0,06700   0,9467  

  dm9        -0,000661434   0,00533051    -0,1241    0,9014  

  dm10       -0,00124478    0,00531844    -0,2340    0,8152  

  dm11       -0,00555970    0,00530766    -1,047     0,2964  

 

  AIC: -992,822   BIC: -941,824   HQC: -972,143 

Tabela 33: Teste de Raiz Unitária para Ganho de Conveniência de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 18,9965 for k = 13 

MIC = 12,3739 for k = 12 

MIC = 11,2119 for k = 11 

MIC = 6,24679 for k = 10 

MIC = 5,62817 for k = 09 

MIC = 5,81704 for k = 08 

MIC = 9,39956 for k = 07 

MIC = 2,85845 for k = 06 

MIC = 2,34089 for k = 05 

MIC = 0,308390 for k = 04 

MIC = 0,845880 for k = 03 

MIC = 0,379040 for k = 02 

MIC = -3,98443 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Delta_GC 

incluindo 1 defasagem de (1-L)Delta_GC 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 181 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,002 

   valor estimado de (a - 1): -1,48479 

   estatística de teste: tau_c(1) = -13,0827 

   p-valor assintótico 3,268e-029 

 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:04-2014:04 (T = 181) 

Variável dependente: d_Delta_GC 

 

                 coeficiente    erro padrão    razão-t     p-valor  

  ----------------------------------------------------------------- 

  const           0,00241416    0,00417050      0,5789    0,5635    

  Delta_GC_1     -1,48479       0,113492      -13,08      3,27e-029 *** 

  d_Delta_GC_1    0,180470      0,0720904       2,503     0,0133    ** 

  dm1             0,000520055   0,00591237      0,08796   0,9300    

  dm2            -0,00589886    0,00591287     -0,9976    0,3199    

  dm3            -0,00362170    0,00588331     -0,6156    0,5390    

  dm4            -0,00599858    0,00581952     -1,031     0,3041    

  dm5            -0,00664893    0,00588999     -1,129     0,2606    
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  dm6            -0,00394361    0,00588880     -0,6697    0,5040    

  dm7            -0,00220472    0,00589506     -0,3740    0,7089    

  dm8             0,00228645    0,00589330      0,3880    0,6985    

  dm9             0,000531129   0,00591651      0,08977   0,9286    

  dm10           -0,000821347   0,00590866     -0,1390    0,8896    

  dm11           -0,00645901    0,00589295     -1,096     0,2746    

 

  AIC: -967,449   BIC: -922,67   HQC: -949,294 

Tabela 34: Teste de Raiz Unitária para Delta do Ganho de Conveniência de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -9,62353 for k = 13 

MIC = -9,70669 for k = 12 

MIC = -9,61011 for k = 11 

MIC = -9,74039 for k = 10 

MIC = -9,84349 for k = 09 

MIC = -9,98177 for k = 08 

MIC = -9,84155 for k = 07 

MIC = -9,88873 for k = 06 

MIC = -9,89783 for k = 05 

MIC = -9,97046 for k = 04 

MIC = -9,96154 for k = 03 

MIC = -9,76036 for k = 02 

MIC = -9,83409 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para BPL 

incluindo 8 defasagens de (1-L)BPL 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 174 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,022 

   diferenças defasadas: F(8, 153) = 1,353 [0,2217] 

   valor estimado de (a - 1): -0,334634 

   estatística de teste: tau_c(1) = -3,01978 

   p-valor assintótico 0,03311 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:11-2014:04 (T = 174) 

Variável dependente: d_BPL 

 

             coeficiente    erro padrão   razão-t    p-valor 

  ---------------------------------------------------------- 

  const       1,63683e-05   0,00150961     0,01084   0,9914  

  BPL_1      -0,334634      0,110814      -3,020     0,0331  ** 

  d_BPL_1    -0,146913      0,116704      -1,259     0,2100  

  d_BPL_2    -0,0572698     0,113475      -0,5047    0,6145  

  d_BPL_3    -0,202272      0,108004      -1,873     0,0630  * 

  d_BPL_4    -0,0377739     0,104414      -0,3618    0,7180  

  d_BPL_5    -0,0149878     0,100857      -0,1486    0,8821  

  d_BPL_6    -0,0779950     0,0898327     -0,8682    0,3866  

  d_BPL_7    -0,0240388     0,0789233     -0,3046    0,7611  

  d_BPL_8    -0,133656      0,0688140     -1,942     0,0539  * 

  dm1         0,00143049    0,00209259     0,6836    0,4953  

  dm2         0,00237676    0,00209712     1,133     0,2588  

  dm3        -0,000470703   0,00209129    -0,2251    0,8222  

  dm4         0,00110466    0,00209516     0,5272    0,5988  

  dm5         0,00150771    0,00213171     0,7073    0,4805  

  dm6        -0,00131321    0,00212120    -0,6191    0,5368  

  dm7         0,000358754   0,00213110     0,1683    0,8665  

  dm8         0,000217966   0,00215786     0,1010    0,9197  

  dm9         0,00205951    0,00212257     0,9703    0,3334  

  dm10        0,00218422    0,00210838     1,036     0,3019  
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  dm11        0,00148767    0,00210135     0,7080    0,4800  

 

  AIC: -1289,27   BIC: -1222,93   HQC: -1262,36 

Tabela 35: Teste de Raiz Unitária para Base Percentual Líquida de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -11,9021 for k = 13 

MIC = -11,8694 for k = 12 

MIC = -11,8531 for k = 11 

MIC = -11,8157 for k = 10 

MIC = -11,8146 for k = 09 

MIC = -11,8195 for k = 08 

MIC = -11,7902 for k = 07 

MIC = -11,7782 for k = 06 

MIC = -11,7980 for k = 05 

MIC = -11,8113 for k = 04 

MIC = -11,8293 for k = 03 

MIC = -11,6008 for k = 02 

MIC = -11,4337 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para sro_reg 

incluindo 13 defasagens de (1-L)sro_reg 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 169 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,042 

   diferenças defasadas: F(13, 143) = 12,459 [0,0000] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0460758 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,56275 

   p-valor assintótico 0,5017 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2000:04-2014:04 (T = 169) 

Variável dependente: d_sro_reg 

 

                 coeficiente    erro padrão   razão-t    p-valor  

  --------------------------------------------------------------- 

  const          -2,22449e-05   0,000804343   -0,02766   0,9780   

  sro_reg_1      -0,0460758     0,0294837     -1,563     0,5017   

  d_sro_reg_1    -0,369183      0,0826356     -4,468     1,60e-05 *** 

  d_sro_reg_2    -0,0562720     0,0853336     -0,6594    0,5107   

  d_sro_reg_3     0,428069      0,0843628      5,074     1,19e-06 *** 

  d_sro_reg_4     0,122921      0,0915403      1,343     0,1815   

  d_sro_reg_5     0,0601537     0,0900673      0,6679    0,5053   

  d_sro_reg_6    -0,0205217     0,0901598     -0,2276    0,8203   

  d_sro_reg_7    -0,0857661     0,0893773     -0,9596    0,3389   

  d_sro_reg_8     0,0152399     0,0899144      0,1695    0,8656   

  d_sro_reg_9     0,250852      0,0894822      2,803     0,0058   *** 

  d_sro_reg_10   -0,0302648     0,0882181     -0,3431    0,7321   

  d_sro_reg_11   -0,170186      0,0781774     -2,177     0,0311   ** 

  d_sro_reg_12   -0,160314      0,0710956     -2,255     0,0257   ** 

  d_sro_reg_13   -0,132403      0,0645916     -2,050     0,0422   ** 

  dm1             0,00204721    0,00124878     1,639     0,1033   

  dm2            -0,00241218    0,00106241    -2,270     0,0247   ** 

  dm3             0,00151640    0,00117258     1,293     0,1980   

  dm4            -0,00171779    0,00116595    -1,473     0,1429   

  dm5             0,00214657    0,00109995     1,952     0,0530   * 

  dm6            -0,00102805    0,00117820    -0,8726    0,3844   

  dm7             0,00150623    0,00109100     1,381     0,1696   

  dm8             0,000236060   0,00113184     0,2086    0,8351   

  dm9            -0,00130231    0,00117288    -1,110     0,2687   

  dm10            0,000350169   0,00105106     0,3332    0,7395   
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  dm11           -0,000328179   0,00124902    -0,2627    0,7931   

 

  AIC: -1515,46   BIC: -1434,09   HQC: -1482,44 

Tabela 36: Teste de Raiz Unitária para o Spread St (ρ_r) de US Dólar calculado com o excesso de retorno (ρ) da 

regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = -7,06606 for k = 13 

MIC = -7,08300 for k = 12 

MIC = -7,10778 for k = 11 

MIC = -7,35842 for k = 10 

MIC = -7,53621 for k = 09 

MIC = -7,92453 for k = 08 

MIC = -7,62742 for k = 07 

MIC = -7,68819 for k = 06 

MIC = -7,80237 for k = 05 

MIC = -7,95715 for k = 04 

MIC = -8,04410 for k = 03 

MIC = -7,75555 for k = 02 

MIC = -7,90026 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para sro_med 

incluindo 3 defasagens de (1-L)sro_med 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 179 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,018 

   diferenças defasadas: F(3, 163) = 2,480 [0,0630] 

   valor estimado de (a - 1): -0,426344 

   estatística de teste: tau_c(1) = -4,52523 

   p-valor assintótico 0,0001 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:06-2014:04 (T = 179) 

Variável dependente: d_sro_med 

 

                coeficiente    erro padrão   razão-t    p-valor 

  ------------------------------------------------------------- 

  const         -0,00138062    0,00365054    -0,3782    0,7058  

  sro_med_1     -0,426344      0,0942147     -4,525     0,0001  *** 

  d_sro_med_1   -0,0847319     0,0928943     -0,9121    0,3630  

  d_sro_med_2   -0,0164174     0,0862473     -0,1904    0,8493  

  d_sro_med_3   -0,180474      0,0749724     -2,407     0,0172  ** 

  dm1            0,000278922   0,00516107     0,05404   0,9570  

  dm2            0,00326489    0,00515874     0,6329    0,5277  

  dm3            0,00443816    0,00515668     0,8607    0,3907  

  dm4            0,00145294    0,00515716     0,2817    0,7785  

  dm5            0,00849426    0,00525521     1,616     0,1080  

  dm6            0,00278432    0,00516745     0,5388    0,5907  

  dm7            0,00418698    0,00517782     0,8086    0,4199  

  dm8            0,000642786   0,00517173     0,1243    0,9012  

  dm9            0,00178292    0,00518085     0,3441    0,7312  

  dm10           0,00151708    0,00516256     0,2939    0,7692  

  dm11           0,00268724    0,00516466     0,5203    0,6036  

 

  AIC: -1002,24   BIC: -951,241   HQC: -981,56 

Tabela 37: Teste de Raiz Unitária para o Spread St (ρ_m) de US Dólar calculado com o excesso de retorno (ρ) 

médio amostral 

Fonte: elaborado pelo autor 



153 
 

  k = 13: MAIC = 6,72454 

  k = 12: MAIC = 5,64965 

  k = 11: MAIC = 5,63271 

  k = 10: MAIC = 5,73913 

  k = 09: MAIC = 5,62451 

  k = 08: MAIC = 5,70506 

  k = 07: MAIC = 4,95847 

  k = 06: MAIC = 4,07050 

  k = 05: MAIC = 4,24371 

  k = 04: MAIC = 3,74995 

  k = 03: MAIC = 2,98697 

  k = 02: MAIC = 2,76585 

  k = 01: MAIC = 2,90011 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para smu_r 

incluindo 2 defasagens de (1-L)dia 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 180 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,057 

  diferenças defasadas: F(2, 165) = 144,618 [0,0000] 

  valor estimado de (a - 1): -5,42498e-006 

  estatística de teste: tau_c(1) = -0,0572203 

  p-valor assintótico 0,9521 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:05-2014:04 (T = 180) 

Variável dependente: d_smu_r 

 

             coeficiente    erro padrão    razão-t     p-valor  

  ------------------------------------------------------------- 

  const      79,2527        4,76753        16,62      4,38e-037 *** 

  dia_1      -5,42498e-06   9,48086e-05    -0,05722   0,9521    

  d_dia_1    -0,901295      0,0552446     -16,31      3,02e-036 *** 

  d_dia_2    -0,702919      0,0552445     -12,72      2,79e-026 *** 

  dm1         0,789102      0,736797        1,071     0,2857    

  dm2         0,966565      0,733222        1,318     0,1892    

  dm3        -0,769894      0,735110       -1,047     0,2965    

  dm4        -0,699276      0,744789       -0,9389    0,3492    

  dm5        -1,31858       0,737319       -1,788     0,0756    * 

  dm6         0,687509      0,738138        0,9314    0,3530    

  dm7         0,111357      0,733479        0,1518    0,8795    

  dm8         0,515156      0,735600        0,7003    0,4847    

  dm9         0,886319      0,734326        1,207     0,2292    

  dm10        0,327697      0,733444        0,4468    0,6556    

  dm11        1,12210       0,736798        1,523     0,1297    

 

  AIC: 776,003   BIC: 823,898   HQC: 795,423 

Tabela 38: Teste de Raiz Unitária para o Spread de US Dólar S’t (µ_r) calculado com o retorno (µ) da regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 9,02462 for k = 13 

MIC = 9,51555 for k = 12 

MIC = 9,32261 for k = 11 

MIC = 9,30321 for k = 10 

MIC = 9,12508 for k = 09 

MIC = 9,30181 for k = 08 

MIC = 9,10073 for k = 07 

MIC = 9,04788 for k = 06 

MIC = 8,58555 for k = 05 

MIC = 8,12398 for k = 04 
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MIC = 8,20138 for k = 03 

MIC = 8,39100 for k = 02 

MIC = 8,34755 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para smu_med 

incluindo 4 defasagens de (1-L)smu_med 

(o máximo foi 13, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 178 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,007 

   diferenças defasadas: F(4, 161) = 0,950 [0,4369] 

   valor estimado de (a - 1): -0,611295 

   estatística de teste: tau_c(1) = -4,68744 

   p-valor assintótico 8,513e-005 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 1999:07-2014:04 (T = 178) 

Variável dependente: d_smu_med 

 

                coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ------------------------------------------------------------- 

  const         -9,34032      10,1479       -0,9204    0,3587   

  smu_med_1     -0,611295      0,130411     -4,687     8,51e-05 *** 

  d_smu_med_1   -0,184058      0,124127     -1,483     0,1401   

  d_smu_med_2   -0,0703498     0,111447     -0,6312    0,5288   

  d_smu_med_3   -0,102710      0,0883477    -1,163     0,2467   

  d_smu_med_4   -0,0335405     0,0675738    -0,4964    0,6203   

  dm1           30,5291       14,3792        2,123     0,0353   ** 

  dm2            8,49601      14,3699        0,5912    0,5552   

  dm3           15,5692       14,4943        1,074     0,2844   

  dm4           21,5268       14,4318        1,492     0,1378   

  dm5           15,2391       14,7220        1,035     0,3022   

  dm6           -9,23108      14,6753       -0,6290    0,5302   

  dm7           15,6368       14,6818        1,065     0,2885   

  dm8            3,51390      14,5110        0,2422    0,8090   

  dm9           -1,15539      14,4301       -0,08007   0,9363   

  dm10           3,33798      14,3929        0,2319    0,8169   

  dm11          17,2163       14,3773        1,197     0,2329   

 

  AIC: 1826,04   BIC: 1880,13   HQC: 1847,98 

Tabela 39: Teste de Raiz Unitária para o Spread de US Dólar S’t (µ_m) calculado com o retorno (µ) médio 

amostral 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 2,82387 for k = 12 

MIC = 3,18771 for k = 11 

MIC = 3,12204 for k = 10 

MIC = 3,01383 for k = 09 

MIC = 3,12004 for k = 08 

MIC = 3,72937 for k = 07 

MIC = 3,52284 for k = 06 

MIC = 3,32137 for k = 05 

MIC = 3,58091 for k = 04 

MIC = 3,31740 for k = 03 

MIC = 3,01249 for k = 02 

MIC = 2,97533 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Spot 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 104 
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hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,005 

   diferenças defasadas: F(12, 79) = 0,510 [0,9026] 

   valor estimado de (a - 1): -0,061875 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,22241 

   p-valor assintótico 0,6671 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2005:09-2014:04 (T = 104) 

Variável dependente: d_Spot 

 

              coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ---------------------------------------------------------- 

  const        2,13561       1,47410       1,449     0,1514  

  Spot_1      -0,0618750     0,0506174    -1,222     0,6671  

  d_Spot_1     0,00256536    0,115720      0,02217   0,9824  

  d_Spot_2     0,0330546     0,119667      0,2762    0,7831  

  d_Spot_3     0,0557892     0,120421      0,4633    0,6444  

  d_Spot_4     0,0212850     0,120250      0,1770    0,8600  

  d_Spot_5    -0,0622220     0,114854     -0,5417    0,5895  

  d_Spot_6     0,0529510     0,114448      0,4627    0,6449  

  d_Spot_7     0,0225937     0,115125      0,1963    0,8449  

  d_Spot_8    -0,194283      0,114207     -1,701     0,0928  * 

  d_Spot_9    -0,0486598     0,118022     -0,4123    0,6812  

  d_Spot_10    0,0289023     0,117967      0,2450    0,8071  

  d_Spot_11    0,0124838     0,118819      0,1051    0,9166  

  d_Spot_12   -0,127282      0,120759     -1,054     0,2951  

  dm1         -0,0982191     1,11176      -0,08835   0,9298  

  dm2         -1,23450       1,12524      -1,097     0,2759  

  dm3         -0,876491      1,14231      -0,7673    0,4452  

  dm4         -2,53499       1,15128      -2,202     0,0306  ** 

  dm5         -0,738656      1,22115      -0,6049    0,5470  

  dm6          0,102401      1,20967       0,08465   0,9328  

  dm7         -0,332634      1,23191      -0,2700    0,7879  

  dm8         -0,350845      1,21107      -0,2897    0,7728  

  dm9          0,722985      1,14950       0,6290    0,5312  

  dm10        -0,688110      1,12188      -0,6134    0,5414  

  dm11         0,229123      1,11160       0,2061    0,8372  

 

  AIC: 484,929   BIC: 551,039   HQC: 511,712 

Tabela 40: Teste de Raiz Unitária para Preço “Spot” de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 7,90461 for k = 12 

MIC = 7,66604 for k = 11 

MIC = 6,14579 for k = 10 

MIC = 6,00971 for k = 09 

MIC = 5,99836 for k = 08 

MIC = 5,38973 for k = 07 

MIC = 4,00607 for k = 06 

MIC = 4,10230 for k = 05 

MIC = 4,25761 for k = 04 

MIC = 3,72129 for k = 03 

MIC = 3,81889 for k = 02 

MIC = 4,06535 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para delta_spot 

incluindo 3 defasagens de (1-L)delta_spot 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 112 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 
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   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,000 

   diferenças defasadas: F(3, 96) = 0,102 [0,9589] 

   valor estimado de (a - 1): -1,00097 

   estatística de teste: tau_c(1) = -4,65183 

   p-valor assintótico 9,959e-005 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2005:01-2014:04 (T = 112) 

Variável dependente: d_delta_spot 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------------- 

  const             0,823048      0,743982      1,106     0,2714   

  delta_spot_1     -1,00097       0,215178     -4,652     9,96e-05 *** 

  d_delta_spot_1   -0,0256383     0,190656     -0,1345    0,8933   

  d_delta_spot_2   -0,0545385     0,154006     -0,3541    0,7240   

  d_delta_spot_3   -0,00442113    0,106954     -0,04134   0,9671   

  dm1              -0,243617      1,01979      -0,2389    0,8117   

  dm2              -1,51830       1,00395      -1,512     0,1337   

  dm3              -0,959594      1,02061      -0,9402    0,3495   

  dm4              -2,36780       1,01479      -2,333     0,0217   ** 

  dm5              -1,18507       1,08477      -1,092     0,2774   

  dm6              -0,332554      1,07361      -0,3098    0,7574   

  dm7              -0,537887      1,06920      -0,5031    0,6161   

  dm8              -0,776254      1,05379      -0,7366    0,4631   

  dm9               0,395255      1,03407       0,3822    0,7031   

  dm10             -0,735022      1,03304      -0,7115    0,4785   

  dm11              0,162257      1,04523       0,1552    0,8770   

 

  AIC: 506,724   BIC: 550,22   HQC: 524,371 

Tabela 41: Teste de Raiz Unitária para variável Delta do Preço Spot de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 3,08423 for k = 12 

MIC = 3,26054 for k = 11 

MIC = 3,22866 for k = 10 

MIC = 3,22436 for k = 09 

MIC = 3,34518 for k = 08 

MIC = 3,88592 for k = 07 

MIC = 3,94264 for k = 06 

MIC = 3,79480 for k = 05 

MIC = 3,91473 for k = 04 

MIC = 3,45096 for k = 03 

MIC = 3,19567 for k = 02 

MIC = 3,37011 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Futuro 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Futuro 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 104 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,011 

   diferenças defasadas: F(12, 79) = 0,395 [0,9617] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0709676 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,1701 

   p-valor assintótico 0,6896 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2005:09-2014:04 (T = 104) 

Variável dependente: d_Futuro 
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                coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ------------------------------------------------------------ 

  const          2,27748       1,74197       1,307     0,1949  

  Futuro_1      -0,0709676     0,0606507    -1,170     0,6896  

  d_Futuro_1    -0,106011      0,119847     -0,8846    0,3791  

  d_Futuro_2    -0,0433984     0,120781     -0,3593    0,7203  

  d_Futuro_3     0,0580510     0,123205      0,4712    0,6388  

  d_Futuro_4     0,0883370     0,122615      0,7204    0,4734  

  d_Futuro_5    -0,0367809     0,119269     -0,3084    0,7586  

  d_Futuro_6     0,00532030    0,118400      0,04493   0,9643  

  d_Futuro_7    -0,0633514     0,117118     -0,5409    0,5901  

  d_Futuro_8    -0,172137      0,116587     -1,476     0,1438  

  d_Futuro_9    -0,0506132     0,119448     -0,4237    0,6729  

  d_Futuro_10   -0,0127624     0,119063     -0,1072    0,9149  

  d_Futuro_11   -0,00800686    0,118119     -0,06779   0,9461  

  d_Futuro_12   -0,0671260     0,116215     -0,5776    0,5652  

  dm1            0,497387      1,35863       0,3661    0,7153  

  dm2           -2,84930       1,30386      -2,185     0,0318  ** 

  dm3            0,0988561     1,31099       0,07541   0,9401  

  dm4           -2,26897       1,32073      -1,718     0,0897  * 

  dm5           -0,0767498     1,39876      -0,05487   0,9564  

  dm6            0,428728      1,40478       0,3052    0,7610  

  dm7           -0,989163      1,39085      -0,7112    0,4791  

  dm8            0,374060      1,41408       0,2645    0,7921  

  dm9            0,582300      1,30616       0,4458    0,6570  

  dm10          -0,716030      1,29952      -0,5510    0,5832  

  dm11           0,0683608     1,35962       0,05028   0,9600  

 

  AIC: 509,098   BIC: 575,208   HQC: 535,881 

Tabela 42: Teste de Raiz Unitária para Preço Futuro de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 11,9603 for k = 12 

MIC = 10,7096 for k = 11 

MIC = 9,28222 for k = 10 

MIC = 8,93465 for k = 09 

MIC = 8,43538 for k = 08 

MIC = 7,50747 for k = 07 

MIC = 5,59046 for k = 06 

MIC = 5,27016 for k = 05 

MIC = 5,25270 for k = 04 

MIC = 4,79279 for k = 03 

MIC = 5,26625 for k = 02 

MIC = 5,49867 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para delta_futuro 

incluindo 3 defasagens de (1-L)delta_futuro 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 112 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,001 

   diferenças defasadas: F(3, 96) = 0,273 [0,8449] 

   valor estimado de (a - 1): -1,11837 

   estatística de teste: tau_c(1) = -4,75468 

   p-valor assintótico 6,31e-005 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2005:01-2014:04 (T = 112) 

Variável dependente: d_delta_futuro 

 

                    coeficiente  erro padrão   razão-t   p-valor  
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  --------------------------------------------------------------- 

  const              0,781506     0,821313     0,9515    0,3437   

  delta_futuro_1    -1,11837      0,235214    -4,755     6,31e-05 *** 

  d_delta_futuro_1  -0,0119021    0,203475    -0,05849   0,9535   

  d_delta_futuro_2  -0,0799898    0,160036    -0,4998    0,6183   

  d_delta_futuro_3  -0,0518454    0,104813    -0,4946    0,6220   

  dm1                0,0377424    1,11874      0,03374   0,9732   

  dm2               -2,82238      1,11562     -2,530     0,0130   ** 

  dm3               -0,0216544    1,14695     -0,01888   0,9850   

  dm4               -2,36858      1,13484     -2,087     0,0395   ** 

  dm5               -0,519941     1,22939     -0,4229    0,6733   

  dm6               -0,0116117    1,20332     -0,009650  0,9923   

  dm7               -1,22326      1,17190     -1,044     0,2992   

  dm8               -0,269489     1,16752     -0,2308    0,8179   

  dm9                0,455164     1,14220      0,3985    0,6911   

  dm10              -0,569977     1,15520     -0,4934    0,6229   

  dm11              -0,0878063    1,15286     -0,07616   0,9394   

 

  AIC: 530,02   BIC: 573,516   HQC: 547,668 

Tabela 43: Teste de Raiz Unitária para Delta do Preço Futuro de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 1,14806 for k = 12 

MIC = 1,33634 for k = 11 

MIC = 1,36638 for k = 10 

MIC = 1,42956 for k = 09 

MIC = 1,15100 for k = 08 

MIC = 1,00249 for k = 07 

MIC = 1,02810 for k = 06 

MIC = 0,879414 for k = 05 

MIC = 0,816282 for k = 04 

MIC = 0,620129 for k = 03 

MIC = 0,586021 for k = 02 

MIC = 0,784401 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para GC 

incluindo 2 defasagens de (1-L)GC 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 114 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,011 

   diferenças defasadas: F(2, 99) = 7,911 [0,0006] 

   valor estimado de (a - 1): -0,381085 

   estatística de teste: tau_c(1) = -3,2279 

   p-valor assintótico 0,01846 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2004:11-2014:04 (T = 114) 

Variável dependente: d_GC 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,521151     0,312971      1,665    0,0990  * 

  GC_1        -0,381085     0,118059     -3,228    0,0185  ** 

  d_GC_1      -0,467229     0,123279     -3,790    0,0003  *** 

  d_GC_2      -0,163572     0,103212     -1,585    0,1162  

  dm1         -0,601442     0,441152     -1,363    0,1759  

  dm2          1,03920      0,444716      2,337    0,0215  ** 

  dm3         -0,486289     0,463662     -1,049    0,2968  

  dm4         -0,504580     0,468671     -1,077    0,2843  

  dm5         -1,32761      0,501517     -2,647    0,0094  *** 

  dm6         -0,989519     0,464560     -2,130    0,0356  ** 
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  dm7         -0,177681     0,466883     -0,3806   0,7043  

  dm8         -0,601239     0,453027     -1,327    0,1875  

  dm9         -0,731767     0,455104     -1,608    0,1110  

  dm10        -0,421658     0,458906     -0,9188   0,3604  

  dm11        -0,246384     0,440828     -0,5589   0,5775  

 

  AIC: 333,764   BIC: 374,807   HQC: 350,421 

Tabela 44: Teste de Raiz Unitária para Ganho de Conveniência de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

MIC = 155,228 for k = 12 

MIC = 87,7001 for k = 11 

MIC = 59,6899 for k = 10 

MIC = 47,5724 for k = 09 

MIC = 35,1242 for k = 08 

MIC = 36,2125 for k = 07 

MIC = 34,7315 for k = 06 

MIC = 27,6111 for k = 05 

MIC = 27,5664 for k = 04 

MIC = 23,2902 for k = 03 

MIC = 23,8257 for k = 02 

MIC = 19,4938 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para delta_GC 

incluindo 1 defasagem de (1-L)delta_GC 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 114 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,044 

   valor estimado de (a - 1): -2,02715 

   estatística de teste: tau_c(1) = -11,682 

   p-valor assintótico 1,138e-024 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2004:11-2014:04 (T = 114) 

Variável dependente: d_delta_GC 

 

                 coeficiente   erro padrão   razão-t     p-valor  

  --------------------------------------------------------------- 

  const            0,538531     0,327331       1,645    0,1031    

  delta_GC_1      -2,02715      0,173527     -11,68     1,14e-024 *** 

  d_delta_GC_1     0,295828     0,0990925      2,985    0,0036    *** 

  dm1             -0,692858     0,460510      -1,505    0,1356    

  dm2              0,930545     0,463855       2,006    0,0475    ** 

  dm3             -0,778041     0,475703      -1,636    0,1051    

  dm4             -0,802576     0,480642      -1,670    0,0981    * 

  dm5             -1,74869      0,506548      -3,452    0,0008    *** 

  dm6             -1,11826      0,484153      -2,310    0,0230    ** 

  dm7             -0,221827     0,488167      -0,4544   0,6505    

  dm8             -0,594304     0,473878      -1,254    0,2127    

  dm9             -0,745769     0,476034      -1,567    0,1204    

  dm10            -0,445748     0,479970      -0,9287   0,3553    

  dm11            -0,200615     0,460884      -0,4353   0,6643    

 

  AIC: 343,171   BIC: 381,478   HQC: 358,718 

Tabela 45: Teste de Raiz Unitária para Delta do Ganho de Conveniência de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 
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MIC = -5,28741 for k = 12 

MIC = -5,22516 for k = 11 

MIC = -5,29764 for k = 10 

MIC = -5,08611 for k = 09 

MIC = -5,21137 for k = 08 

MIC = -5,21964 for k = 07 

MIC = -5,13379 for k = 06 

MIC = -5,34692 for k = 05 

MIC = -5,47730 for k = 04 

MIC = -5,77756 for k = 03 

MIC = -5,84983 for k = 02 

MIC = -5,68777 for k = 01 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para BPL 

incluindo 2 defasagens de (1-L)BPL 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 113 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,013 

   diferenças defasadas: F(2, 98) = 8,779 [0,0003] 

   valor estimado de (a - 1): -0,359498 

   estatística de teste: tau_c(1) = -3,08153 

   p-valor assintótico 0,02797 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2004:12-2014:04 (T = 113) 

Variável dependente: d_BPL 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const       0,0170052     0,0128533     1,323    0,1889  

  BPL_1      -0,359498      0,116662     -3,082    0,0280  ** 

  d_BPL_1    -0,496701      0,124039     -4,004    0,0001  *** 

  d_BPL_2    -0,165891      0,101794     -1,630    0,1064  

  dm1         0,00420392    0,0181738     0,2313   0,8176  

  dm2        -0,0186792     0,0183104    -1,020    0,3102  

  dm3         0,0435866     0,0183099     2,380    0,0192  ** 

  dm4        -0,0130368     0,0193239    -0,6746   0,5015  

  dm5        -0,0219121     0,0203784    -1,075    0,2849  

  dm6        -0,0533320     0,0202995    -2,627    0,0100  *** 

  dm7        -0,0437994     0,0190920    -2,294    0,0239  ** 

  dm8        -0,00442622    0,0190218    -0,2327   0,8165  

  dm9        -0,0186338     0,0186914    -0,9969   0,3213  

  dm10       -0,0250617     0,0187259    -1,338    0,1839  

  dm11       -0,0173158     0,0186933    -0,9263   0,3566  

 

  AIC: -390,491   BIC: -349,58   HQC: -373,89 

Tabela 46: Teste de Raiz Unitária para Base Percentual Líquida de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 12: MAIC = 6,71464 

  k = 11: MAIC = 7,83887 

  k = 10: MAIC = 7,74122 

  k = 09: MAIC = 8,04940 

  k = 08: MAIC = 6,56635 

  k = 07: MAIC = 5,89735 

  k = 06: MAIC = 5,91764 

  k = 05: MAIC = 4,62917 

  k = 04: MAIC = 3,98126 

  k = 03: MAIC = 2,89406 

  k = 02: MAIC = 2,65570 

  k = 01: MAIC = 3,30789 
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Teste Aumentado de Dickey-Fuller para sro_reg 

incluindo 2 defasagens de (1-L)sro_reg 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 114 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,002 

  diferenças defasadas: F(2, 99) = 4,522 [0,0132] 

  valor estimado de (a - 1): -0,489331 

  estatística de teste: tau_c(1) = -3,56743 

  p-valor assintótico 0,006446 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2004:11-2014:04 (T = 114) 

Variável dependente: d_sro_reg 

 

                coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ------------------------------------------------------------ 

  const          0,691484      0,414622      1,668     0,0985  * 

  sro_reg_1     -0,489331      0,137166     -3,567     0,0064  *** 

  d_sro_reg_1   -0,372868      0,132233     -2,820     0,0058  *** 

  d_sro_reg_2   -0,121785      0,105101     -1,159     0,2493  

  dm1            0,368868      0,436377      0,8453    0,4000  

  dm2           -1,14951       0,439068     -2,618     0,0102  ** 

  dm3            0,113335      0,452306      0,2506    0,8027  

  dm4            0,171233      0,463068      0,3698    0,7123  

  dm5            0,745972      0,489417      1,524     0,1306  

  dm6            0,768636      0,458835      1,675     0,0971  * 

  dm7           -0,173942      0,459136     -0,3788    0,7056  

  dm8            0,256068      0,448059      0,5715    0,5690  

  dm9            0,462610      0,452479      1,022     0,3091  

  dm10           0,395580      0,453688      0,8719    0,3854  

  dm11           0,0180377     0,436857      0,04129   0,9671  

 

  AIC: 331,113   BIC: 372,156   HQC: 347,77 

Tabela 47: Teste ADF de Raiz Unitária para o Spread St (ρ_r) de Milho calculado com o excesso de 

 retorno (ρ) da regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 12: MAIC = 1,06067 

  k = 11: MAIC = 1,24074 

  k = 10: MAIC = 1,25781 

  k = 09: MAIC = 1,30832 

  k = 08: MAIC = 1,05376 

  k = 07: MAIC = 0,921795 

  k = 06: MAIC = 0,948862 

  k = 05: MAIC = 0,801288 

  k = 04: MAIC = 0,747615 

  k = 03: MAIC = 0,561484 

  k = 02: MAIC = 0,509742 

  k = 01: MAIC = 0,705830 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para sro_med 

incluindo 2 defasagens de (1-L)sro_med 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 114 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,010 

  diferenças defasadas: F(2, 99) = 7,963 [0,0006] 
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  valor estimado de (a - 1): -0,378961 

  estatística de teste: tau_c(1) = -3,20283 

  p-valor assintótico 0,01986 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2004:11-2014:04 (T = 114) 

Variável dependente: d_sro_med 

 

                coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ------------------------------------------------------------ 

  const         -0,314921      0,311949     -1,010     0,3152  

  sro_med_1     -0,378961      0,118321     -3,203     0,0199  ** 

  d_sro_med_1   -0,471584      0,123172     -3,829     0,0002  *** 

  d_sro_med_2   -0,171866      0,102980     -1,669     0,0983  * 

  dm1            0,370952      0,438297      0,8463    0,3994  

  dm2           -1,04606       0,440996     -2,372     0,0196  ** 

  dm3            0,244406      0,452613      0,5400    0,5904  

  dm4            0,452450      0,464785      0,9735    0,3327  

  dm5            1,10194       0,489532      2,251     0,0266  ** 

  dm6            0,974602      0,461117      2,114     0,0371  ** 

  dm7           -0,0312222     0,461427     -0,06766   0,9462  

  dm8            0,370125      0,449266      0,8238    0,4120  

  dm9            0,514469      0,454334      1,132     0,2602  

  dm10           0,472755      0,454561      1,040     0,3009  

  dm11           0,0506814     0,438558      0,1156    0,9082  

 

  AIC: 331,901   BIC: 372,944   HQC: 348,558 

Tabela 48: Teste de Raiz Unitária para o Spread de Milho calculado com o excesso de retorno (ρ) da 

 média amostral 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 12: MAIC = 3,04569 

  k = 11: MAIC = 3,23627 

  k = 10: MAIC = 3,21790 

  k = 09: MAIC = 3,47304 

  k = 08: MAIC = 3,76514 

  k = 07: MAIC = 4,23601 

  k = 06: MAIC = 4,70913 

  k = 05: MAIC = 4,37563 

  k = 04: MAIC = 4,24048 

  k = 03: MAIC = 3,63254 

  k = 02: MAIC = 3,56860 

  k = 01: MAIC = 4,14186 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para smu_reg 

incluindo 12 defasagens de (1-L)smu_reg 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 104 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,014 

  diferenças defasadas: F(12, 79) = 1,006 [0,4512] 

  valor estimado de (a - 1): -0,0990552 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,07376 

  p-valor assintótico 0,7284 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2005:09-2014:04 (T = 104) 

Variável dependente: d_smu_reg 

 

                 coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor 

  ------------------------------------------------------------- 
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  const          -2,05311       1,83461      -1,119     0,2665  

  smu_reg_1      -0,0990552     0,0922506    -1,074     0,7284  

  d_smu_reg_1    -0,383031      0,135548     -2,826     0,0060  *** 

  d_smu_reg_2    -0,130859      0,141175     -0,9269    0,3568  

  d_smu_reg_3     0,0151836     0,143715      0,1057    0,9161  

  d_smu_reg_4     0,0886960     0,141606      0,6264    0,5329  

  d_smu_reg_5    -0,0144249     0,139433     -0,1035    0,9179  

  d_smu_reg_6    -0,0339429     0,135368     -0,2507    0,8027  

  d_smu_reg_7    -0,175688      0,131232     -1,339     0,1845  

  d_smu_reg_8    -0,167161      0,131944     -1,267     0,2089  

  d_smu_reg_9    -0,122579      0,133869     -0,9157    0,3626  

  d_smu_reg_10   -0,0951551     0,133160     -0,7146    0,4770  

  d_smu_reg_11   -0,0336935     0,128902     -0,2614    0,7945  

  d_smu_reg_12   -0,0678013     0,116067     -0,5842    0,5608  

  dm1            -0,996282      1,38547      -0,7191    0,4742  

  dm2             3,51630       1,31888       2,666     0,0093  *** 

  dm3            -0,356441      1,34692      -0,2646    0,7920  

  dm4             1,08696       1,34936       0,8055    0,4229  

  dm5            -0,471418      1,37338      -0,3433    0,7323  

  dm6            -0,915490      1,44669      -0,6328    0,5287  

  dm7             1,17106       1,37264       0,8531    0,3962  

  dm8            -0,454084      1,44977      -0,3132    0,7549  

  dm9            -0,151694      1,32375      -0,1146    0,9091  

  dm10            0,0847597     1,31542       0,06444   0,9488  

  dm11            0,265717      1,38556       0,1918    0,8484  

 

  AIC: 506,132   BIC: 572,241   HQC: 532,915 

Tabela 49: Teste de Raiz Unitária para o Spread de Milho S
’
t (µ_r) calculado com o retorno (µ) da 

 regressão 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

  k = 12: MAIC = 10,7688 

  k = 11: MAIC = 10,9630 

  k = 10: MAIC = 10,9871 

  k = 09: MAIC = 11,0455 

  k = 08: MAIC = 10,7531 

  k = 07: MAIC = 10,6003 

  k = 06: MAIC = 10,6223 

  k = 05: MAIC = 10,4605 

  k = 04: MAIC = 10,3847 

  k = 03: MAIC = 10,1815 

  k = 02: MAIC = 10,1451 

  k = 01: MAIC = 10,3339 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para smu_med 

incluindo 2 defasagens de (1-L)smu_med 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 114 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante dummies de sazonalidade aditiva 

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,011 

  diferenças defasadas: F(2, 99) = 7,376 [0,0010] 

  valor estimado de (a - 1): -0,398767 

  estatística de teste: tau_c(1) = -3,29598 

  p-valor assintótico 0,01509 

 

Regressão aumentada de Dickey-Fuller 

MQO, usando as observações 2004:11-2014:04 (T = 114) 

Variável dependente: d_smu_med 

                coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ----------------------------------------------------------- 

  const          -51,6271      37,5840      -1,374    0,1727  
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  smu_med_1       -0,398767     0,120986    -3,296    0,0151  ** 

  d_smu_med_1     -0,454884     0,124539    -3,653    0,0004  *** 

  d_smu_med_2     -0,158093     0,103390    -1,529    0,1294  

  dm1             71,8646      52,7573       1,362    0,1762  

  dm2           -126,244       53,1820      -2,374    0,0195  ** 

  dm3             55,6177      55,5057       1,002    0,3188  

  dm4             56,2147      56,0765       1,002    0,3186  

  dm5            154,192       60,0448       2,568    0,0117  ** 

  dm6            116,156       55,5444       2,091    0,0391  ** 

  dm7             19,7630      55,8282       0,3540   0,7241  

  dm8             70,6898      54,1788       1,305    0,1950  

  dm9             87,2741      54,4202       1,604    0,1120  

  dm10            49,9456      54,8866       0,9100   0,3650  

  dm11            29,4211      52,7198       0,5581   0,5781  

 

  AIC: 1424,53   BIC: 1465,57   HQC: 1441,18 

Tabela 50: Teste de Raiz Unitária para o Spread de US Dólar S
’
t (µ_m) calculado com o retorno (µ) médio 

amostral 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Passo 1: teste para uma raiz unitária em Pt 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Pt 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Pt 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003 

  diferenças defasadas: F(12, 156) = 0,324 [0,9841] 

  valor estimado de (a - 1): 0,00378392 

  estatística de teste: tau_c(1) = 0,328006 

  p-valor assintótico 0,9798 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em GCt 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para GCt 

incluindo 12 defasagens de (1-L)GCt 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,006 

  diferenças defasadas: F(12, 156) = 2,589 [0,0037] 

  valor estimado de (a - 1): -0,409163 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,78929 

  p-valor assintótico 0,3863 

 

Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Pt 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       67,5719        1,84972     36,53     1,90e-085 *** 

  GCt          1,54277       1,00020      1,542    0,1247    

 

Média var. dependente   66,66306   D.P. var. dependente    23,80875 

Soma resíd. quadrados   101829,4   E.P. da regressão       23,71905 

R-quadrado              0,012974   R-quadrado ajustado     0,007521 
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Log da verossimilhança -838,0892   Critério de Akaike      1680,178 

Critério de Schwarz     1686,597   Critério Hannan-Quinn   1682,780 

rô                      0,989614   Durbin-Watson           0,031723 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 12 defasagens de (1-L)uhat 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,014 

  diferenças defasadas: F(12, 157) = 1,729 [0,0654] 

  valor estimado de (a - 1): -0,00387378 

  estatística de teste: tau_c(2) = -0,256652 

  p-valor assintótico 0,9775 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da  

    regressão de cointegração. 

Tabela 51: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço Spot e Ganho de Conveniência de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Passo 1: teste para uma raiz unitária em Spot 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Spot 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,018 

   diferenças defasadas: F(12, 156) = 1,590 [0,0997] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0220141 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,45459 

   p-valor assintótico 0,5568 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em GC 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para GC 

incluindo 12 defasagens de (1-L)GC 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,012 

   diferenças defasadas: F(12, 156) = 5,439 [0,0000] 

   valor estimado de (a - 1): -0,11751 

   estatística de teste: tau_c(1) = -2,09306 

   p-valor assintótico 0,2476 

 

Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Spot 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       54,0469       5,43012        9,953   6,87e-019 *** 

  GC          -4,79018      0,300968     -15,92    3,06e-036 *** 
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Média var. dependente   124,9218   D.P. var. dependente    64,93738 

Soma resíd. quadrados   319841,1   E.P. da regressão       42,03662 

R-quadrado              0,583252   R-quadrado ajustado     0,580950 

Log da verossimilhança -942,8133   Critério de Akaike      1889,627 

Critério de Schwarz     1896,046   Critério Hannan-Quinn   1892,229 

rô                      0,684653   Durbin-Watson           0,623283 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 12 defasagens de (1-L)uhat 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,002 

   diferenças defasadas: F(12, 157) = 5,377 [0,0000] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0876251 

   estatística de teste: tau_c(2) = -1,30245 

   p-valor assintótico 0,8305 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da  

    regressão de cointegração. 

Tabela 52: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço Spot e Ganho de Conveniência de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Passo 1: teste para uma raiz unitária em Spot 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Spot 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,003 

  diferenças defasadas: F(12, 156) = 2,656 [0,0029] 

  valor estimado de (a - 1): -0,0273501 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,66284 

  p-valor assintótico 0,4503 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em GC 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para GC 

incluindo 12 defasagens de (1-L)GC 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,000 

  diferenças defasadas: F(12, 156) = 2,622 [0,0032] 

  valor estimado de (a - 1): -0,481794 

  estatística de teste: tau_c(1) = -3,85013 

  p-valor assintótico 0,002447 

 

Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Spot 
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             coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const        2,16140      0,0345331    62,59     1,45e-124 *** 

  GC           9,38795      1,98446       4,731    4,49e-06  *** 

 

Média var. dependente   2,192704   D.P. var. dependente    0,484680 

Soma resíd. quadrados   38,04973   E.P. da regressão       0,458497 

R-quadrado              0,110039   R-quadrado ajustado     0,105122 

Log da verossimilhança -115,9566   Critério de Akaike      235,9132 

Critério de Schwarz     242,3321   Critério Hannan-Quinn   238,5151 

rô                      0,930971   Durbin-Watson           0,134238 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 12 defasagens de (1-L)uhat 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,001 

  diferenças defasadas: F(12, 157) = 1,933 [0,0342] 

  valor estimado de (a - 1): -0,0479777 

  estatística de teste: tau_c(2) = -1,60052 

  p-valor assintótico 0,7225 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da  

    regressão de cointegração. 

Tabela 53: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço “Spot” e Ganho de Conveniência de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

Teste de Engle – Granger 
Passo 1: teste para uma raiz unitária em Spot 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Spot 

dimensão de amostragem 104 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001 

   diferenças defasadas: F(12, 90) = 0,621 [0,8191] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0774162 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,55285 

   p-valor assintótico 0,5068 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em GC 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para GC 

incluindo 12 defasagens de (1-L)GC 

dimensão de amostragem 104 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001 

   diferenças defasadas: F(12, 90) = 1,689 [0,0822] 

   valor estimado de (a - 1): -0,575405 

   estatística de teste: tau_c(1) = -2,71611 

   p-valor assintótico 0,07122 

 

Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 
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MQO, usando as observações 2004:08-2014:04 (T = 117) 

Variável dependente: Spot 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       23,4562       0,482844     48,58     1,74e-078 *** 

  GC           1,71096      0,403825      4,237    4,59e-05  *** 

 

Média var. dependente   23,86983   D.P. var. dependente    5,475865 

Soma resíd. quadrados   3008,632   E.P. da regressão       5,114882 

R-quadrado              0,135021   R-quadrado ajustado     0,127499 

Log da verossimilhança -355,9692   Critério de Akaike      715,9385 

Critério de Schwarz     721,4628   Critério Hannan-Quinn   718,1813 

rô                      0,813356   Durbin-Watson           0,379485 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 12 defasagens de (1-L)uhat 

dimensão de amostragem 104 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,010 

   diferenças defasadas: F(12, 91) = 1,487 [0,1436] 

   valor estimado de (a - 1): -0,101988 

   estatística de teste: tau_c(2) = -1,32995 

   p-valor assintótico 0,8222 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da  

    regressão de cointegração. 

Tabela 54: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço Spot e Ganho de Conveniência de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Passo 1: teste para uma raiz unitária em F 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para F 

incluindo 12 defasagens de (1-L)F 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001 

  diferenças defasadas: F(12, 156) = 1,076 [0,3838] 

  valor estimado de (a - 1): -0,000818896 

  estatística de teste: tau_c(1) = -0,0622123 

  p-valor assintótico 0,9516 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em P 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para P 

incluindo 12 defasagens de (1-L)P 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,003 

  diferenças defasadas: F(12, 156) = 0,324 [0,9841] 

  valor estimado de (a - 1): 0,00378392 

  estatística de teste: tau_c(1) = 0,328006 

  p-valor assintótico 0,9798 
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Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: F 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       1,59249      0,389300        4,091   6,47e-05  *** 

  P           0,993909     0,00550129    180,7     2,40e-206 *** 

 

Média var. dependente   67,84953   D.P. var. dependente    23,72926 

Soma resíd. quadrados   565,1356   E.P. da regressão       1,767002 

R-quadrado              0,994485   R-quadrado ajustado     0,994455 

Log da verossimilhança -362,8393   Critério de Akaike      729,6786 

Critério de Schwarz     736,0975   Critério Hannan-Quinn   732,2805 

rô                      0,390104   Durbin-Watson           1,208013 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 12 defasagens de (1-L)uhat 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: -0,009 

  diferenças defasadas: F(12, 157) = 2,726 [0,0022] 

  valor estimado de (a - 1): -0,417611 

  estatística de teste: tau_c(2) = -2,04313 

  p-valor assintótico 0,5054 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da regressão de 

cointegração. 

Tabela 55: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço Futuro e Preço Spot de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Passo 1: teste para uma raiz unitária em Futuro 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Futuro 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Futuro 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,020 

   diferenças defasadas: F(12, 156) = 1,366 [0,1876] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0283263 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,58078 

   p-valor assintótico 0,4924 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em Spot 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Spot 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,018 
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   diferenças defasadas: F(12, 156) = 1,590 [0,0997] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0220141 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,45459 

   p-valor assintótico 0,5568 

 

Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Futuro 

 

             coeficiente   erro padrão    razão-t     p-valor  

  ------------------------------------------------------------ 

  const      -0,0778987    1,07610        -0,07239   0,9424    

  Spot        1,12092      0,00764767    146,6       5,13e-190 *** 

 

Média var. dependente   139,9495   D.P. var. dependente    73,09561 

Soma resíd. quadrados   8124,527   E.P. da regressão       6,699768 

R-quadrado              0,991645   R-quadrado ajustado     0,991599 

Log da verossimilhança -606,7396   Critério de Akaike      1217,479 

Critério de Schwarz     1223,898   Critério Hannan-Quinn   1220,081 

rô                      0,446967   Durbin-Watson           1,092685 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 12 defasagens de (1-L)uhat 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,004 

   diferenças defasadas: F(12, 157) = 4,032 [0,0000] 

   valor estimado de (a - 1): -0,26813 

   estatística de teste: tau_c(2) = -2,12089 

   p-valor assintótico 0,4646 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da  

    regressão de cointegração. 

Tabela 56: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço Futuro e Preço “Spot” de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Engle – Granger 
Passo 1: teste para uma raiz unitária em Futuro 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Futuro 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Futuro 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,005 

   diferenças defasadas: F(12, 156) = 2,375 [0,0077] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0270369 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,64427 

   p-valor assintótico 0,4598 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em Spot 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 12 defasagens de (1-L)Spot 
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dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   teste com constante  

   modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: 0,003 

   diferenças defasadas: F(12, 156) = 2,656 [0,0029] 

   valor estimado de (a - 1): -0,0273501 

   estatística de teste: tau_c(1) = -1,66284 

   p-valor assintótico 0,4503 

 

 

Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Futuro 

 

             coeficiente    erro padrão    razão-t     p-valor  

  ------------------------------------------------------------- 

  const      -0,000120919   0,00554638     -0,02180   0,9826    

  Spot        1,00730       0,00247017    407,8       3,65e-270 *** 

 

Média var. dependente   2,208581   D.P. var. dependente    0,488481 

Soma resíd. quadrados   0,047218   E.P. da regressão       0,016152 

R-quadrado              0,998913   R-quadrado ajustado     0,998907 

Log da verossimilhança  496,3490   Critério de Akaike     -988,6980 

Critério de Schwarz    -982,2791   Critério Hannan-Quinn  -986,0961 

rô                      0,466085   Durbin-Watson           1,062234 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 12 defasagens de (1-L)uhat 

dimensão de amostragem 170 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

   modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

   coeficiente de 1ª ordem para e: -0,001 

   diferenças defasadas: F(12, 157) = 2,667 [0,0028] 

   valor estimado de (a - 1): -0,711152 

   estatística de teste: tau_c(2) = -4,50897 

   p-valor assintótico 0,001138 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da  

    regressão de cointegração. 

Tabela 57: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço Futuro e Preço “Spot” de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Engle – Granger 
Passo 1: teste para uma raiz unitária em Futuro 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Futuro 

incluindo 11 defasagens de (1-L)Futuro 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 104 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,004 

  diferenças defasadas: F(11, 91) = 0,621 [0,8070] 
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  valor estimado de (a - 1): -0,0819447 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,34814 

  p-valor assintótico 0,6092 

 

Passo 2: teste para uma raiz unitária em Spot 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para Spot 

incluindo 9 defasagens de (1-L)Spot 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 104 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  teste com constante  

  modelo: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,001 

  diferenças defasadas: F(9, 93) = 0,804 [0,6140] 

  valor estimado de (a - 1): -0,0727118 

  estatística de teste: tau_c(1) = -1,52107 

  p-valor assintótico 0,5231 

 

Passo 3: regressão de cointegração 

 

Regressão de cointegração - 

MQO, usando as observações 2004:08-2014:04 (T = 117) 

Variável dependente: Futuro 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  ---------------------------------------------------------- 

  const       1,74346       0,447247      3,898    0,0002    *** 

  Spot        0,924016      0,0182664    50,59     2,04e-080 *** 

 

Média var. dependente   23,79957   D.P. var. dependente    5,172236 

Soma resíd. quadrados   133,4652   E.P. da regressão       1,077296 

R-quadrado              0,956992   R-quadrado ajustado     0,956618 

Log da verossimilhança -173,7183   Critério de Akaike      351,4367 

Critério de Schwarz     356,9610   Critério Hannan-Quinn   353,6795 

rô                      0,184839   Durbin-Watson           1,625294 

 

Passo 4: teste para uma raiz unitária em uhat 

 

Teste Aumentado de Dickey-Fuller para uhat 

incluindo 2 defasagens de (1-L)uhat 

(o máximo foi 12, critério AIC modificado) 

dimensão de amostragem 114 

hipótese nula de raiz unitária: a = 1 

 

  modelo: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e 

  coeficiente de 1ª ordem para e: 0,004 

  diferenças defasadas: F(2, 111) = 3,446 [0,0353] 

  valor estimado de (a - 1): -0,587742 

  estatística de teste: tau_c(2) = -4,42768 

  p-valor assintótico 0,001557 

 

Existe evidência de uma relação de cointegração se: 

(a) A hipótese de raiz unitária não é rejeitada para as variáveis individuais. 

(b) A hipótese de raiz unitária é rejeitada para os resíduos (uhat) da  

    regressão de cointegração. 

Tabela 58: Teste de Cointegração de Engle-Granger para Preço Futuro e Preço “Spot” de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2000:02 - 2014:04 (T = 171) 

Caso 3: Constante sem restrições 
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Log da verossimilhança = -222,248 (incluindo uma constante: -707,525) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0   0,039850     7,0980 [0,5726]     6,9538 [0,5031] 

   1 0,00084257    0,14414 [0,7042]    0,14414 [0,7042] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 146) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     7,0980 [0,5784] 

   1    0,14414 [0,7071] 

 

autovalor    0,039850   0,00084257  

 

beta (vetores de cointegração) 

Pt            0,018949     0,043691  

GCt            -1,8743      0,50969  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Pt           -0,058294     0,078193  

GCt            0,27869   -0,0015519  

 

beta re-normalizado 

Pt              1,0000     0,085721  

GCt            -98,913       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Pt          -0,0011046     0,039854  

GCt          0,0052809  -0,00079097  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                    Pt          GCt 

Pt           0,0023117      0,14912  

GCt          0,0052131     -0,52314  

Tabela 59: Teste de Cointegração pelo Método Johansen para Preço “Spot” e Ganho de Conveniência de Boi 

Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Johansen: 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2000:02 - 2014:04 (T = 171) 

 

Coefficients, VAR in differences (34 x 2) 

 

     0,10861     -0,19904  

    0,092037    -0,015667  

     0,10897     -0,13198  

    0,051103   0,00063807  

    -0,15167   -0,0036524  

    0,014486     0,013516  

   -0,066551    -0,085503  

  -0,0074053    -0,049727  

    0,091507    -0,086566  

    -0,22647     0,021273  

    0,024163     0,027355  

    0,021711    -0,032558  

    -0,13430     -0,58909  

    -0,20822     -0,26601  

    -0,10658     -0,27984  

    -0,70340     -0,22948  

    -0,18646     -0,26807  

    -0,16459     -0,25130  

    -0,43722     -0,26593  

    -0,12782     -0,17261  

    -0,49943     0,055632  
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    -0,38974     0,037959  

    -0,12796    -0,012027  

      2,1502      -5,0837  

     0,54309      -1,8024  

     -2,7280      0,57063  

     -4,8694      0,21553  

     -5,9213     -0,54619  

     -4,7880       2,3053  

     -4,1035      -1,9923  

     -2,3280      -3,3110  

      1,7956      -4,5748  

     -2,8823      -2,5503  

     -4,8191      -1,8858  

 

Coefficients, eqns in lagged levels (34 x 2) 

 

      125,12      -14,557  

     0,25030     0,083609  

     0,40396     0,055011  

     0,25910     0,064443  

     0,36130     0,053637  

     0,36445     0,038355  

     0,37682     0,028479  

     0,44663   -0,0017182  

     0,37255   -0,0088065  

     0,57108    -0,040118  

     0,51542    -0,045025  

     0,83416     -0,10758  

    0,058949      0,87030  

     0,26595      0,74407  

     0,10694      0,71655  

    -0,18477      0,70050  

    -0,64483      0,68056  

    -0,73264      0,60835  

    -0,74330      0,51795  

    -0,95796      0,46860  

    -0,76034      0,37984  

     -1,1322      0,39184  

    -0,50019      0,20164  

      2,9954     -0,55419  

      5,1785     -0,94474  

      5,1818     -0,83847  

      7,5100      -1,0784  

      1,9149      0,15593  

      1,1677      0,13671  

     -1,9020      0,56454  

     -1,1477      0,16151  

     0,48447     -0,37945  

      2,0757     -0,60253  

     -3,0684      0,40432  

 

Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduos 

 

 Sistema VAR em primeira diferença (S00) 

 

      112,13     -26,382 

     -26,382      29,502 

 

 Sistema com níveis como variável dependente (S11) 

 

      3689,8     -441,62 

     -441,62      64,316 

 

 Produtos-cruzados (S01) 

 

     -99,806      16,044 

      22,774     -6,0436 
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Caso 3: Constante sem restrições 

 

Log da verossimilhança = -667,648 (incluindo uma constante: -1152,93) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0   0,047012     10,106 [0,2776]     8,2342 [0,3635] 

   1   0,010889     1,8722 [0,1712]     1,8722 [0,1712] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 135) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     10,106 [0,2838] 

   1     1,8722 [0,1752] 

 

autovalor    0,047012     0,010889  

 

beta (vetores de cointegração) 

Spot          0,018216     0,034481  

GC             0,23533      0,17851  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Spot            1,9576     -0,57732  

GC             -1,0074     -0,29358  

 

beta re-normalizado 

Spot            1,0000      0,19316  

GC              12,919       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Spot          0,035660     -0,10306  

GC           -0,018351    -0,052407  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                  Spot           GC 

Spot          0,015754      0,35763  

GC           -0,028474     -0,28947  

Tabela 60: Teste de Cointegração pelo Método Johansen para Preço “Spot” e Ganho de Conveniência de Café 

Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Johansen: 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2000:02 - 2014:04 (T = 171) 

 

Coefficients, VAR in differences (34 x 2) 

 

   0,0021153  -0,00011042  

     0,18380    0,0078533  

     0,18437     0,019702  

   -0,050798    0,0050527  

    0,088761    0,0028306  

     0,10179     0,011952  

    -0,21693     0,013547  

    -0,13419    -0,018604  

   -0,018283    -0,033146  

   -0,045839    0,0023751  

     0,12420     0,013151  

   -0,044458  -0,00024901  

    -0,29893     -0,40405  

      1,3055     -0,20745  

     0,23882     -0,42106  

   -0,020160     -0,13865  

     0,51054     -0,11911  

     0,16859     -0,10420  

   -0,058844    -0,091951  



176 
 

     0,49937     -0,20573  

    -0,65358      0,11929  

    -0,87842     0,034426  

   -0,039657     0,017966  

   -0,064673    0,0042459  

   -0,026794   -0,0015835  

   -0,036121    0,0012457  

   -0,040678    0,0026146  

   -0,031967   -0,0038844  

    0,031868    0,0018412  

   -0,030845    0,0010275  

   -0,019051    0,0053161  

  0,00065074  -0,00045520  

   -0,018358 -3,3331e-005  

   -0,047906  -0,00034408  

 

Coefficients, eqns in lagged levels (34 x 2) 

 

      2,2016    0,0031776  

     0,32498   -0,0058566  

     0,50434   -0,0056618  

     0,65300   -0,0023655  

     0,58694    0,0034492  

     0,52368    0,0026670  

     0,53627    0,0056519  

     0,41225    0,0082249  

     0,31945    0,0044570  

     0,35993   0,00027030  

     0,54968    0,0088232  

     0,54300     0,011909  

    -0,33540      0,80078  

   -0,051613      0,73960  

     0,86873      0,73346  

   -0,081049      0,59398  

    -0,68498      0,54229  

    -0,41548      0,47726  

    -0,30288      0,41556  

    -0,60139      0,36918  

    0,026983      0,24926  

     0,47623      0,22597  

    -0,49205      0,15718  

  -0,0013843  -0,00052344  

   -0,037385  -0,00064704  

   -0,032378  -0,00063567  

   -0,070735   -0,0023861  

   -0,078647   -0,0017829  

   -0,083987   -0,0025558  

   -0,058021   -0,0020339  

   -0,061595   -0,0013552  

   -0,043156  -0,00034577  

   -0,024919  -0,00026229  

  -0,0069275  -0,00073878  

 

Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduos 

 

 Sistema VAR em primeira diferença (S00) 

 

   0,0071304  0,00013977 

  0,00013977  0,00015120 

 

 Sistema com níveis como variável dependente (S11) 

 

     0,19948   0,0017901 

   0,0017901 6,8590e-005 

 

 Produtos-cruzados (S01) 

 

  -0,0047472-5,7299e-005 
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 -0,00013258-3,1477e-005 

 

Caso 3: Constante sem restrições 

 

Log da verossimilhança = 1188,27 (incluindo uma constante: 702,993) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0    0,11628     23,826 [0,0017]     21,138 [0,0027] 

   1   0,015596     2,6880 [0,1011]     2,6880 [0,1011] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 135) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     23,826 [0,0019] 

   1     2,6880 [0,1042] 

 

autovalor     0,11628     0,015596  

 

beta (vetores de cointegração) 

Spot            1,1141       2,3033  

GC             -137,77      -7,5354  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Spot         0,0026055    -0,010502  

GC           0,0041889 -6,8172e-005  

 

beta re-normalizado 

Spot            1,0000     -0,30566  

GC             -123,67       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Spot         0,0029027     0,079139  

GC           0,0046668   0,00051370  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                  Spot           GC 

Spot         -0,021287     -0,27982  

GC           0,0045098     -0,57661  

Tabela 61: Teste de Cointegração pelo Método Johansen para Preço “Spot” e Ganho de Conveniência de US 

Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Johansen 
Teste de Johansen: 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2005:08 - 2014:04 (T = 105) 

 

Coefficients, VAR in differences (34 x 2) 

 

     0,13937   -0,0048250  

   0,0074537     0,083632  

    0,095668     0,062903  

    0,038178   -0,0051218  

   -0,039744     0,089464  

   -0,015259     0,038422  

    0,097102     0,020651  

    0,053676     0,061329  

    -0,22173      0,16222  

   -0,027993     0,019096  

    0,071527     0,025616  

    0,061955    -0,063327  

    -0,37644     -0,85342  

    0,076589     -0,45430  

    -0,28493     -0,25569  

    -0,73153     -0,19777  
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    -0,49756     -0,16056  

   -0,077879     -0,19276  

    0,053646     -0,27084  

    -0,24445     -0,10689  

    -0,10994    -0,069510  

    0,079794     -0,20540  

     0,41882     -0,10317  

    -0,87806      -1,3448  

    -0,50949      0,59752  

     0,66070      -1,0373  

     -2,3785      -1,2829  

     0,18339      -1,7017  

     0,71531      -1,2230  

    0,064487     -0,70017  

    -0,74774     -0,84365  

    -0,20090     -0,80042  

    -0,33089     -0,77843  

     0,26474     -0,51617  

 

Coefficients, eqns in lagged levels (34 x 2) 

 

      23,962      0,28401  

     0,51200    -0,018117  

     0,64245     0,014039  

     0,68924     0,027451  

     0,51690   -0,0056164  

     0,59162     0,021885  

     0,58987     0,028780  

     0,58844     0,019223  

     0,63199     0,027078  

     0,65754     0,069402  

     0,65379     0,081913  

     0,62915     0,076829  

    -0,97797      0,74381  

     -1,8642      0,52091  

     -2,0213      0,41103  

     -1,8614      0,37255  

     -1,7620      0,33618  

     -1,3997      0,36524  

     -1,1704      0,35243  

     -1,1207      0,29207  

     -1,0520      0,25573  

    -0,70679      0,22873  

    -0,34830      0,13395  

      1,2659      0,27994  

     0,35289      0,23408  

      1,8760      0,37654  

      1,4219      0,25493  

    -0,67607     0,027003  

     -2,1547     -0,27084  

     -2,1356     -0,27019  

     -2,8150     -0,55210  

     -2,0314     -0,43111  

     -1,5260     -0,33478  

    -0,92312     -0,19240  

 

Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduos 

 

 Sistema VAR em primeira diferença (S00) 

 

      3,1277   -0,058848 

   -0,058848     0,68020 

 

 Sistema com níveis como variável dependente (S11) 

 

      17,300      1,2714 

      1,2714     0,20928 
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 Produtos-cruzados (S01) 

 

     -1,6022   -0,098460 

    -0,51167    -0,15015 

 

Caso 3: Constante sem restrições 

 

Log da verossimilhança = -26,1703 (incluindo uma constante: -324,147) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0    0,18832     26,757 [0,0005]     21,908 [0,0019] 

   1   0,045126     4,8485 [0,0277]     4,8485 [0,0277] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 69) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     26,757 [0,0006] 

   1     4,8485 [0,0307] 

 

autovalor     0,18832     0,045126  

 

beta (vetores de cointegração) 

Spot         -0,089269      0,31057  

GC              2,6432      -1,2829  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Spot          -0,11722     -0,37128  

GC            -0,35121     0,033724  

 

beta re-normalizado 

Spot            1,0000     -0,24208  

GC             -29,609       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Spot          0,010464      0,47632  

GC            0,031352    -0,043265  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                  Spot           GC 

Spot          -0,10485      0,16648  

GC            0,041826     -0,97158  

Tabela 62: Teste de Cointegração pelo Método Johansen para Preço Spot e Ganho de Conveniência de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2000:02 - 2014:04 (T = 171) 

 

Coefficients, VAR in differences (34 x 2) 

 

     0,45040      0,42282  

     0,20707      0,82458  

     0,21476      0,75362  

    -0,18265      0,25342  

    -0,40068     0,079604  

    -0,47745     -0,19764  

    -0,41570    -0,045055  

    -0,26075     0,056567  

    -0,19824     0,030045  

    -0,12335     0,027643  

   -0,010358     0,020374  

    0,052900     0,051414  

    -0,52314     -0,99200  

   -0,057659     -0,58772  

     0,32143    -0,096604  

     0,53301    0,0034811  
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     0,48486      0,18182  

     0,36373     0,018358  

     0,34468     0,078191  

     0,13699    -0,072594  

     0,11673    -0,029289  

     0,11214   -0,0041075  

    -0,14842     -0,17014  

      1,8126       1,7073  

      3,4139       2,2180  

      2,2397       1,2446  

      2,5076       1,2779  

    -0,35059      -1,4703  

      3,3770      0,81822  

      3,7629       1,9792  

      3,3398       1,5771  

      3,5638       1,9011  

      6,1816       2,9322  

      4,6248       2,3428  

 

Coefficients, eqns in lagged levels (34 x 2) 

 

      66,178       64,869  

      1,2580      0,38023  

     0,92610      0,11118  

     0,30748     -0,44109  

    0,069560     -0,60535  

    -0,69893      -1,2991  

     -1,1027      -1,6364  

     -1,3807      -1,8459  

     -1,1383      -1,5215  

    -0,89502      -1,1918  

    -0,42016     -0,63362  

    -0,76915     -0,90113  

    -0,26270      0,61899  

    0,067231      0,90124  

     0,60667       1,3735  

     0,59067       1,2828  

      1,3760       1,9864  

      1,8108       2,3609  

      1,9947       2,4828  

      1,6137       2,0172  

      1,5188       1,8370  

      1,0427       1,2652  

      1,3529       1,4806  

      1,5728       1,6817  

     -2,0270      -1,9767  

     -3,2020      -3,2626  

     -5,2333      -5,3324  

     -9,3631      -9,5235  

     -10,922      -11,130  

     -10,691      -10,962  

     -9,1875      -9,3954  

     -5,9001      -6,0119  

     -3,9856      -4,1313  

     -1,7257      -1,8935  

 

Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduos 

 

 Sistema VAR em primeira diferença (S00) 

 

      8,9081      6,9649 

      6,9649      6,6070 

 

Sistema com níveis como variável dependente (S11) 

 

      443,88      444,21 

      444,21      444,85 
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Produtos-cruzados (S01) 

 

    -0,38963    -0,12265 

     0,81972     0,91867 

 

Caso 3: Constante sem restrições 

 

Log da verossimilhança = -194,348 (incluindo uma constante: -679,625) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0   0,060849     10,864 [0,2237]     10,735 [0,1705] 

   1 0,00075540    0,12922 [0,7192]    0,12922 [0,7193] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 135) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     10,864 [0,2293] 

   1    0,12922 [0,7223] 

 

autovalor    0,060849   0,00075540  

 

beta (vetores de cointegração) 

Ft              1,7683     -0,25675  

Pt             -1,7590      0,30330  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Ft            -0,47326     0,062838  

Pt            -0,16638     0,068171  

 

beta re-normalizado 

Ft              1,0000     -0,84652  

Pt            -0,99471       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Ft            -0,83688     0,019059  

Pt            -0,29422     0,020676  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                    Ft           Pt 

Ft            -0,85301      0,85151  

Pt            -0,31172      0,31334  

 

Tabela 63: Teste de Cointegração de Johansen para Preço Futuro e Preço “Spot” de Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Johansen: 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2000:02 - 2014:04 (T = 171) 

 

Coefficients, VAR in differences (34 x 2) 

 

     0,30104      0,11745  

    -0,46565      0,13061  

   -0,061418      0,20830  

    -0,17307      0,11066  

     0,46494      0,69967  

   -0,074563      0,19343  

   -0,088947      0,16689  

     0,16606      0,43394  

   -0,040561      0,13445  

     0,56092      0,50707  

     0,43991      0,39792  

     0,11451      0,13141  

     0,57439    -0,039264  
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     0,30260     -0,10123  

     0,22456    -0,057855  

    -0,61499     -0,85274  

    0,073061     -0,18180  

     0,11040     -0,23198  

    -0,12340     -0,44110  

     0,21797    -0,044152  

    -0,81057     -0,73526  

    -0,44219     -0,37404  

   -0,060077     -0,11113  

      7,6525       2,2302  

      2,3828      0,45387  

     -3,4893      -2,8349  

     -4,7412      -4,7430  

     -5,7031      -6,2670  

     -6,8544      -4,7210  

     -2,1530      -4,1120  

      1,0242      -2,5080  

      6,6555       2,0223  

    -0,21687      -3,0118  

     -2,8200      -4,8024  

 

Coefficients, eqns in lagged levels (34 x 2) 

 

      139,92       125,13  

     0,82210    -0,050117  

     0,49920     -0,24826  

     0,63019    -0,088552  

     0,91362      0,21067  

      1,3535      0,66972  

      1,3676      0,75672  

      1,2899      0,76913  

      1,4468      0,97599  

      1,1535      0,77321  

      1,5301       1,1395  

     0,70774      0,50681  

    -0,66138      0,29679  

    -0,15254      0,65069  

    -0,43690      0,34586  

    -0,60837      0,14794  

     -1,0316     -0,30914  

     -1,0241     -0,38439  

    -0,84596     -0,32615  

     -1,0693     -0,60662  

    -0,54448     -0,20453  

    -0,97253     -0,62719  

     0,23341      0,32628  

      3,7401       3,1532  

      5,9059       4,9668  

      5,9898       5,1318  

      8,4434       7,3707  

      1,8411       1,9621  

     0,87389       1,0067  

     -2,2737      -1,7455  

     -1,2530      -1,1013  

     0,88163      0,50157  

      3,0288       2,3746  

     -3,6632      -3,2316  

 

Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduos 

 

 Sistema VAR em primeira diferença (S00) 

 

      195,28      138,98 

      138,98      112,34 

 

 Sistema com níveis como variável dependente (S11) 

 



183 
 

      4627,5      4127,0 

      4127,0      3689,6 

 

 Produtos-cruzados (S01) 

 

     -145,33     -122,98 

     -116,38     -100,13 

 

Caso 3: Constante sem restrições 

 

Log da verossimilhança = -667,732 (incluindo uma constante: -1153,01) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0   0,050152     10,626 [0,2397]     8,7985 [0,3104] 

   1   0,010631     1,8277 [0,1764]     1,8277 [0,1764] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 135) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     10,626 [0,2455] 

   1     1,8277 [0,1804] 

 

autovalor    0,050152     0,010631  

 

beta (vetores de cointegração) 

Futuro        -0,24233     -0,17520  

Spot           0,26141      0,20931  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Futuro          3,0705     -0,27838  

Spot            2,0267     -0,56885  

 

beta re-normalizado 

Futuro          1,0000     -0,83703  

Spot           -1,0787       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Futuro        -0,74407    -0,058268  

Spot          -0,49112     -0,11907  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                Futuro         Spot 

Futuro        -0,69530      0,74439  

Spot          -0,39146      0,41073  

Tabela 64: Teste de Cointegração de Johansen para Preço Futuro e Preço “Spot” de Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Johansen: 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2000:02 - 2014:04 (T = 171) 

 

Coefficients, VAR in differences (34 x 2) 

 

   0,0022931    0,0022726  

    -0,30533      0,10359  

     -1,2512      -1,0118  

    -0,63397     -0,24858  

    -0,44153     -0,27885  

    -0,26366     -0,10623  

    -0,51961     -0,43117  

    -0,20634    -0,057450  

    -0,41581     -0,18250  

     0,58189      0,42976  

      1,1025       1,0985  

     0,32569      0,31513  
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     0,47307     0,062809  

      1,4245       1,2016  

     0,61152      0,22212  

     0,52764      0,36335  

     0,36523      0,21779  

     0,30990      0,23223  

    0,088517    -0,088021  

     0,43931      0,17482  

    -0,62009     -0,46903  

     -1,0203      -1,0037  

    -0,36038     -0,34778  

   -0,071184    -0,069807  

   -0,030466    -0,029347  

   -0,034932    -0,035780  

   -0,049600    -0,046841  

   -0,029309    -0,033753  

    0,033005     0,033215  

   -0,032602    -0,032460  

   -0,022935    -0,019995  

   0,0021364    0,0022480  

   -0,019835    -0,021940  

   -0,048295    -0,048712  

 

Coefficients, eqns in lagged levels (34 x 2) 

 

      2,2175       2,2015  

     0,86314     0,047957  

     0,30182     -0,44292  

    -0,31806      -1,0417  

     0,37678     -0,22890  

     0,70673      0,16184  

     0,86050      0,37361  

     0,68407      0,25162  

     0,97784      0,60139  

     0,56941      0,30907  

     0,22572    -0,015379  

      1,0676      0,89261  

    -0,55243      0,26505  

     0,21596      0,95853  

     0,97345       1,6977  

     0,20605      0,81533  

    -0,18823      0,35922  

    -0,34666      0,14641  

    -0,27842      0,16246  

    -0,65860     -0,27859  

    -0,19109     0,068411  

     0,33798      0,58304  

    -0,53463     -0,35698  

   0,0039061    0,0037519  

   -0,039317    -0,039704  

   -0,026368    -0,026787  

   -0,064615    -0,065944  

   -0,072849    -0,073829  

   -0,075654    -0,076961  

   -0,047070    -0,048548  

   -0,055907    -0,056227  

   -0,040981    -0,040740  

   -0,015363    -0,015298  

  -0,0028413   -0,0031357  

 

Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduos 

 

 Sistema VAR em primeira diferença (S00) 

 

   0,0073095   0,0071899 

   0,0071899   0,0072292 

 

 Sistema com níveis como variável dependente (S11) 
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     0,20415     0,20177 

     0,20177     0,19946 

 

 Produtos-cruzados (S01) 

 

  -0,0049809  -0,0049298 

  -0,0049662  -0,0049449 

 

Caso 3: Constante sem restrições 

 

Log da verossimilhança = 1183,96 (incluindo uma constante: 698,684) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0    0,14163     28,955 [0,0002]     26,116 [0,0003] 

   1   0,016468     2,8395 [0,0920]     2,8395 [0,0920] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 135) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     28,955 [0,0002] 

   1     2,8395 [0,0949] 

 

autovalor     0,14163     0,016468  

 

beta (vetores de cointegração) 

Futuro          155,77       9,8056  

Spot           -157,72      -7,6846  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Futuro       0,0016300    -0,010957  

Spot         0,0063120    -0,010697  

 

beta re-normalizado 

Futuro          1,0000      -1,2760  

Spot           -1,0125       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Futuro         0,25391     0,084204  

Spot           0,98324     0,082200  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                Futuro         Spot 

Futuro         0,14646     -0,17288  

Spot           0,87835     -0,91332  

Tabela 65: Teste de Cointegração de Johansen para Preço Futuro e Preço “Spot” de US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Teste de Johansen: 

Número de equações = 2 

Ordem de defasagem = 12 

Período de estimação: 2005:08 - 2014:04 (T = 105) 

 

Coefficients, VAR in differences (34 x 2) 

 

     0,14456      0,14298  

    -0,46237      0,38422  

    -0,53203    -0,085519  

    0,057391      0,29103  

     0,53441      0,72754  

     0,33220      0,49323  

    -0,10220     0,084658  

    -0,30849    -0,038919  

     0,15815      0,25971  

    0,069603      0,12544  

    -0,24837    -0,055457  
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    -0,50988     -0,40865  

     0,39391     -0,37654  

     0,56081      0,17930  

   -0,015909     -0,25694  

    -0,65900     -0,76843  

    -0,39186     -0,51247  

     0,17569    0,0096323  

     0,30960     0,092838  

    -0,54272     -0,48300  

    -0,11734     -0,15327  

     0,30242      0,12829  

     0,63779      0,47162  

     0,10469      -1,0174  

     -1,3611     -0,73450  

      1,3498      0,54563  

     -1,2152      -2,4533  

      1,6727      0,13694  

      1,6498      0,52631  

     0,43952    -0,062016  

    -0,11822     -0,75076  

     0,42794     -0,17261  

     0,30378     -0,53920  

     0,60712      0,25480  

 

Coefficients, eqns in lagged levels (34 x 2) 

 

      23,864       23,980  

      1,7392      0,99722  

      2,4179       1,8961  

      2,4646       2,0504  

      2,2612       1,8830  

      2,1387       1,7999  

      1,8031       1,4352  

      1,5564       1,2023  

      1,4501       1,1588  

      1,3437       1,0872  

     0,95519      0,72393  

     0,49034      0,35358  

     -1,2212     -0,49623  

     -1,8018      -1,2667  

     -1,8084      -1,3666  

     -1,7475      -1,3752  

     -1,5757      -1,2169  

     -1,2452     -0,84945  

    -0,98928     -0,61630  

    -0,85007     -0,53396  

    -0,76019     -0,43609  

    -0,38389    -0,071887  

    0,064424      0,27483  

     0,86430       1,1171  

    0,081334      0,30258  

      1,3584       1,7145  

      1,2126       1,4772  

    -0,77372     -0,74879  

     -1,8938      -2,1551  

     -2,0094      -2,2621  

     -2,3203      -2,8398  

     -1,5543      -1,9521  

    -0,99962      -1,2897  

    -0,82132      -1,0159  

 

Matrizes de variância-covariância amostrais para os resíduos 

 

 Sistema VAR em primeira diferença (S00) 

 

      3,9870      3,2241 

      3,2241      3,1358 
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 Sistema com níveis como variável dependente (S11) 

 

      14,941      15,981 

      15,981      17,225 

 

 Produtos-cruzados (S01) 

 

     -1,1699     -1,1061 

     -1,5229     -1,6089 

 

Caso 3: Constante sem restrições 

 

Log da verossimilhança = -25,322 (incluindo uma constante: -323,299) 

 

Ordem Autovalor Teste traço  p-valor  Teste Lmax  p-valor 

   0    0,19178     27,621 [0,0003]     22,357 [0,0016] 

   1   0,048894     5,2636 [0,0218]     5,2636 [0,0218] 

 

Corrigido para o tamanho da amostra (gl = 69) 

Ordem Teste traço p-valor 

   0     27,621 [0,0004] 

   1     5,2636 [0,0243] 

 

autovalor     0,19178     0,048894  

 

beta (vetores de cointegração) 

Futuro         -2,6794       1,2337  

Spot            2,5866     -0,92566  

 

alfa (vetores de ajustamento) 

Futuro         0,27358     -0,41936  

Spot         -0,081160     -0,38941  

 

beta re-normalizado 

Futuro          1,0000      -1,3327  

Spot          -0,96535       1,0000  

 

alfa re-normalizado 

Futuro        -0,73303      0,38818  

Spot           0,21746      0,36047  

 

matriz de longo prazo (alfa * beta') 

                Futuro         Spot 

Futuro         -1,2504       1,0958  

Spot          -0,26295      0,15054  

Tabela 66: Teste de Cointegração de Johansen para Preço Futuro e Preço “Spot” de Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Pt 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 67,5719 4,09064 16,5187 <0,00001 *** 

GCt 1,54277 1,37029 1,1259 0,26171  

 

Média var. dependente  66,66306  D.P. var. dependente  23,80875 

Soma resíd. quadrados  101829,4  E.P. da regressão  23,71905 

R-quadrado  0,012974  R-quadrado ajustado  0,007521 

F(1, 181)  1,267587  P-valor(F)  0,261710 

Log da verossimilhança -838,0892  Critério de Akaike  1680,178 

Critério de Schwarz  1686,597  Critério Hannan-Quinn  1682,780 
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Rô  0,989614  Durbin-Watson  0,031723 
Tabela 67: Regressão do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: uhat1_1 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,00000       1,74854      0,000    1,0000  

 

  AIC: 1678,18   BIC: 1681,39   HQC: 1679,48 

 

  Estimação robusta da variância: 2637,04 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 3,04032e+008 

 

teste KPSS para uhat1_1 

T = 183 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 4 

Estatística de teste = 3,44271 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,348   0,464   0,738 

Tabela 68: Teste KPSS de cointegração do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 3: MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 54,0469 9,25445 5,8401 <0,00001 *** 

GC -4,79018 0,421238 -11,3717 <0,00001 *** 

 

Média var. dependente  124,9218  D.P. var. dependente  64,93738 

Soma resíd. Quadrados  319841,1  E.P. da regressão  42,03662 

R-quadrado  0,583252  R-quadrado ajustado  0,580950 

F(1, 181)  129,3148  P-valor(F)  5,90e-23 

Log da verossimilhança -942,8133  Critério de Akaike  1889,627 

Critério de Schwarz  1896,046  Critério Hannan-Quinn  1892,229 

Rô  0,684653  Durbin-Watson  0,623283 
Tabela 69: Regressão do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: uhat3 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,00000       3,09889      0,000    1,0000  

 

  AIC: 1887,63   BIC: 1890,84   HQC: 1888,93 
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  Estimação robusta da variância: 11862,6 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 3,43438e+008 

 

teste KPSS para uhat3 

 

T = 183 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 12 

Estatística de teste = 0,864499 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,348   0,464   0,738 

Tabela 70: Teste KPSS de cointegração do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 2: MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 2,1614 0,0701145 30,8267 <0,00001 *** 

GC 9,38795 3,72569 2,5198 0,01261 ** 

 

Média var. dependente  2,192704  D.P. var. dependente  0,484680 

Soma resíd. Quadrados  38,04973  E.P. da regressão  0,458497 

R-quadrado  0,110039  R-quadrado ajustado  0,105122 

F(1, 181)  6,349333  P-valor(F)  0,012608 

Log da verossimilhança -115,9566  Critério de Akaike  235,9132 

Critério de Schwarz  242,3321  Critério Hannan-Quinn  238,5151 

Rô  0,930971  Durbin-Watson  0,134238 

Tabela 71: Regressão do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: uhat2 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,00000      0,0337998     0,000    1,0000  

 

  AIC: 233,913   BIC: 237,123   HQC: 235,214 

 

  Estimação robusta da variância: 2,20877 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 29114,2 

 

teste KPSS para uhat2 

 

T = 183 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 12 

Estatística de teste = 0,393598 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,348   0,464   0,738 

P-valor interpolado 0,080 

Tabela 72: Teste KPSS de cointegração do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 



190 
 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2004:08-2014:04 (T = 117) 

Variável dependente: Spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 23,4562 0,86226 27,2031 <0,00001 *** 

GC 1,71096 0,322579 5,3040 <0,00001 *** 

 

Média var. dependente  23,86983  D.P. var. dependente  5,475865 

Soma resíd. quadrados  3008,632  E.P. da regressão  5,114882 

R-quadrado  0,135021  R-quadrado ajustado  0,127499 

F(1, 115)  28,13234  P-valor(F)  5,56e-07 

Log da verossimilhança -355,9692  Critério de Akaike  715,9385 

Critério de Schwarz  721,4628  Critério Hannan-Quinn  718,1813 

Rô  0,813356  Durbin-Watson  0,379485 

Tabela 73: Regressão do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 2004:08-2014:04 (T = 117) 

Variável dependente: uhat1 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,00000      0,470828      0,000    1,0000  

 

  AIC: 713,938   BIC: 716,701   HQC: 715,06 

 

  Estimação robusta da variância: 100,139 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 1,87833e+006 

 

teste KPSS para uhat1 

 

T = 117 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 4 

Estatística de teste = 1,37024 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,349   0,465   0,735 

Tabela 74: Teste KPSS de cointegração do Preço “Spot” no Ganho de Conveniência para Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Ft 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 1,59249 0,48163 3,3065 0,00114 *** 

Pt 0,993909 0,00747019 133,0501 <0,00001 *** 

 

Média var. dependente  67,84953  D.P. var. dependente  23,72926 

Soma resíd. quadrados  565,1356  E.P. da regressão  1,767002 

R-quadrado  0,994485  R-quadrado ajustado  0,994455 

F(1, 181)  17702,33  P-valor(F)  1,8e-182 

Log da verossimilhança -362,8393  Critério de Akaike  729,6786 

Critério de Schwarz  736,0975  Critério Hannan-Quinn  732,2805 
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Rô  0,390104  Durbin-Watson  1,208013 
Tabela 75: Regressão do Preço Futuro no Preço “Spot” para Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: uhat1 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,00000      0,130261      0,000    1,0000  

 

  AIC: 727,679   BIC: 730,888   HQC: 728,98 

 

  Estimação robusta da variância: 5,18882 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 26948,8 

 

teste KPSS para uhat1 

 

T = 183 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 4 

Estatística de teste = 0,155084 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,348   0,464   0,738 

Tabela 76: Teste KPSS de cointegração do Preço Futuro no Preço “Spot” para Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 4: MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Futuro 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,0778987 1,60249 -0,0486 0,96128  

Spot 1,12092 0,0152125 73,6841 <0,00001 *** 

 

Média var. dependente  139,9495  D.P. var. dependente  73,09561 

Soma resíd. Quadrados  8124,527  E.P. da regressão  6,699768 

R-quadrado  0,991645  R-quadrado ajustado  0,991599 

F(1, 181)  5429,349  P-valor(F)  6,5e-137 

Log da verossimilhança -606,7396  Critério de Akaike  1217,479 

Critério de Schwarz  1223,898  Critério Hannan-Quinn  1220,081 

Rô  0,446967  Durbin-Watson  1,092685 
Tabela 77: Regressão do Preço Futuro no Preço “Spot” para Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: uhat4 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,00000      0,493899      0,000    1,0000  

 

  AIC: 1215,48   BIC: 1218,69   HQC: 1216,78 
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  Estimação robusta da variância: 147,562 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 831200 

 

teste KPSS para uhat4 

 

T = 183 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 12 

Estatística de teste = 0,168201 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,348   0,464   0,738 

Tabela 78: Teste KPSS de cointegração do Preço Futuro no Preço “Spot” para Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: Futuro 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,000120919 0,01215 -0,0100 0,99207  

Spot 1,0073 0,00614062 164,0382 <0,00001 *** 

 

Média var. dependente  2,208581  D.P. var. dependente  0,488481 

Soma resíd. Quadrados  0,047218  E.P. da regressão  0,016152 

R-quadrado  0,998913  R-quadrado ajustado  0,998907 

F(1, 181)  26908,52  P-valor(F)  8,4e-199 

Log da verossimilhança  496,3490  Critério de Akaike -988,6980 

Critério de Schwarz -982,2791  Critério Hannan-Quinn -986,0961 

Rô  0,466085  Durbin-Watson  1,062234 

Tabela 79: Regressão do Preço Futuro no Preço Spot para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 1999:02-2014:04 (T = 183) 

Variável dependente: uhat1 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const        0,00000     0,00119068     0,000    1,0000  

 

  AIC: -990,698   BIC: -987,489   HQC: -989,397 

 

  Estimação robusta da variância: 0,000588406 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 3,33157 

 

teste KPSS para uhat1 

 

T = 183 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 12 

Estatística de teste = 0,169072 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,348   0,464   0,738 

Tabela 80: Teste KPSS de cointegração do Preço Futuro no Preço “Spot” para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Modelo 2: MQO, usando as observações 2004:08-2014:04 (T = 117) 

Variável dependente: Futuro 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

GC -0,983844 0,0123901 -79,4053 <0,00001 *** 

Spot 1,00676 0,00045658 2204,9910 <0,00001 *** 

 

Média var. dependente  23,79957  D.P. var. dependente  5,172236 

Soma resíd. quadrados  1,639801  E.P. da regressão  0,119412 

R-quadrado  0,999976  R-quadrado ajustado  0,999976 

F(2, 115)   3367782  P-valor(F)  7,2e-275 

Log da verossimilhança  83,63874  Critério de Akaike -163,2775 

Critério de Schwarz -157,7531  Critério Hannan-Quinn -161,0347 

Rô -0,425893  Durbin-Watson  2,827927 

Tabela 81: Regressão do Preço Futuro no Preço “Spot” para Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Regressão KPSS 

MQO, usando as observações 2004:08-2014:04 (T = 117) 

Variável dependente: uhat2 

 

             coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------- 

  const      0,00635007     0,0109761    0,5785    0,5640  

 

  AIC: -165,615   BIC: -162,852   HQC: -164,493 

 

  Estimação robusta da variância: 0,0143106 

  Soma dos quadrados dos resíduos acumulados: 208,578 

 

teste KPSS para uhat2 

 

T = 117 

Parâmetro de truncagem da defasagem = 4 

Estatística de teste = 1,06473 

 

                      10%      5%      1% 

Valores críticos: 0,349   0,465   0,735 

Tabela 82: Teste KPSS de cointegração do Preço Futuro no Preço “Spot” para Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: Pt_delta 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

 Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,584649 0,25823 -2,2641 0,02489 ** 

St_r_1 0,482532 0,125494 3,8451 0,00017 *** 

RtBOV_1 0,984767 1,63214 0,6034 0,54711  

ProdInd_dif_1 4,50781 2,59738 1,7355 0,08454 * 

IGP_DI_1 25,8091 30,8787 0,8358 0,40448  

Exp_delta_1 0,000175544 0,000490997 0,3575 0,72116  

D_1 1,56114 2,6101 0,5981 0,55059  

      

Média var. dependente  0,506294  D.P. var. dependente  3,088097 

Soma resíd. Quadrados  1442,262  E.P. da regressão  2,974598 

R-quadrado  0,105098  R-quadrado ajustado  0,072156 
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F(6, 163)  5,282156  P-valor(F)  0,000053 

Log da verossimilhança -422,9640  Critério de Akaike  859,9280 

Critério de Schwarz  881,8786  Critério Hannan-Quinn  868,8353 

Rô -0,151193  Durbin-Watson  2,280202 

Tabela 83: Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método MQO para Boi Gordo 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Modelo 3: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: Pt_delta 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,332585 0,219051 -1,5183 0,13082  

St_r_1 0,51103 0,13149 3,8865 0,00015 *** 

 

Média var. dependente  0,506294  D.P. var. dependente  3,088097 

Soma resíd. Quadrados  1479,154  E.P. da regressão  2,967236 

R-quadrado  0,082207  R-quadrado ajustado  0,076744 

F(1, 168)  15,10464  P-valor(F)  0,000146 

Log da verossimilhança -425,1109  Critério de Akaike  854,2217 

Critério de Schwarz  860,4933  Critério Hannan-Quinn  856,7667 

Rô -0,105607  Durbin-Watson  2,190302 

Tabela 85: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St(ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO para 

 Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 

 2: b[St_r_1] = 1 

 3: b[RtBOV_1] = 0 

 4: b[ProdInd_dif_1] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[Exp_delta_1] = 0 

 7: b[D_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(7, 163) = 6,23688, com p-valor = 1,7424e-006 

 

Estimativas restritas: 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ------------------------------------------------------------- 

  const             0,00000       0,00000       NA        NA    

  St_r_1            1,00000       0,00000       NA        NA    

  RtBOV_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  ProdInd_dif_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1          0,00000       0,00000       NA        NA    

  Exp_delta_1       0,00000       0,00000       NA        NA    

  D_1               0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 3,27158 

Tabela 86: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St(ρ_r) em ΔPt pelo 

 método MQO para Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[St_r_1] = 1 
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 2: b[RtBOV_1] = 0 

 3: b[ProdInd_dif_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[Exp_delta_1] = 0 

 6: b[D_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 163) = 4,27096, com p-valor = 0,000503212 

Estimativas restritas: 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor  

  --------------------------------------------------------------- 

  const            -1,13525      0,236022     -4,810     3,32e-06 *** 

  St_r_1            1,00000      0,00000      NA        NA        

  RtBOV_1           0,00000      0,00000      NA        NA        

  ProdInd_dif_1     0,00000      0,00000      NA        NA        

  IGP_DI_1          0,00000      0,00000      NA        NA        

  Exp_delta_1       0,00000      0,00000      NA        NA        

  D_1               0,00000      0,00000      NA        NA        

 

  Erro padrão da regressão = 3,07736 

Tabela 87: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de St(ρ_r) 

 em ΔPt pelo método dos MQO para Boi Gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[RtBOV_1] = 0 

 2: b[ProdInd_dif_1] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[Exp_delta_1] = 0 

 5: b[D_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 163) = 2,08631, com p-valor = 0,0696682 

 

Estimativas restritas: 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ------------------------------------------------------------- 

  const            -0,332585     0,313937     -1,059     0,2909 

  St_r_1            0,511030     0,131738      3,879     0,0002 *** 

  RtBOV_1           0,00000      0,00000      NA        NA      

  ProdInd_dif_1     0,00000      0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000      0,00000      NA        NA      

  Exp_delta_1       0,00000      0,00000      NA        NA      

  D_1               0,00000      0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 2,96724 

Tabela 88: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread 

 St(ρ_r) na Regressão de St(ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

 Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -3,03057 7,03235 -0,4309 0,66708  

sro_reg_1 0,0871129 0,231656 0,3760 0,70737  

RIBOV_1 0,247846 10,7195 0,0231 0,98158  

dif_Prod_Ind_1 0,298323 15,1869 0,0196 0,98435  

IGP_DI_1 126,443 100,592 1,2570 0,21056  
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d_Ex_Agr_Pec_1 -0,00188213 0,00318615 -0,5907 0,55552  

dolar_1 1,15152 2,90175 0,3968 0,69201  

 

Média var. dependente  0,310882  D.P. var. dependente  12,26109 

Soma resíd. Quadrados  24816,80  E.P. da regressão  12,33897 

R-quadrado  0,023211  R-quadrado ajustado -0,012745 

F(6, 163)  1,142628  P-valor(F)  0,340001 

Log da verossimilhança -664,8151  Critério de Akaike  1343,630 

Critério de Schwarz  1365,581  Critério Hannan-Quinn  1352,538 

Rô  0,103705  Durbin-Watson  1,768845 

Tabela 89: Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método MQO para Café Arábica 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Modelo 3: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,343455 1,14165 0,3008 0,76391  

sro_reg_1 0,161099 0,205283 0,7848 0,43370  

 

Média var. dependente  0,310882  D.P. var. dependente  12,26109 

Soma resíd. quadrados  25204,82  E.P. da regressão  12,24862 

R-quadrado  0,007938  R-quadrado ajustado  0,002033 

F(1, 168)  0,615859  P-valor(F)  0,433696 

Log da verossimilhança -666,1339  Critério de Akaike  1336,268 

Critério de Schwarz  1342,539  Critério Hannan-Quinn  1338,813 

Rô  0,084815  Durbin-Watson  1,800826 

Tabela 91: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO para café 

arábica 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 

 2: b[sro_reg_1] = 1 

 3: b[RIBOV_1] = 0 

 4: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 7: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(7, 163) = 4,26858, com p-valor = 0,000234198 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const              0,00000       0,00000       NA        NA    

  sro_reg_1          1,00000       0,00000       NA        NA    

  RIBOV_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

  dif_Prod_Ind_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  dolar_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 13,4423 

Tabela 92: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo 

método dos MQO para Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Conjunto de restrições 

 1: b[sro_reg_1] = 1 

 2: b[RIBOV_1] = 0 

 3: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 6: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 163) = 4,71545, com p-valor = 0,000187224 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,513071       1,03327      0,4965    0,6202 

  sro_reg_1         1,00000        0,00000     NA        NA      

  RIBOV_1           0,00000        0,00000     NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000        0,00000     NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000        0,00000     NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000        0,00000     NA        NA      

  dolar_1           0,00000        0,00000     NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 13,4722 

Tabela 93: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de St (ρ_r) 

 em ΔPt pelo método dos MQO para Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[RIBOV_1] = 0 

 2: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 5: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 163) = 0,865318, com p-valor = 0,505805 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,343455      0,939846      0,3654    0,7152 

  sro_reg_1         0,161099      0,138947      1,159     0,2479 

  RIBOV_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000       0,00000      NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  dolar_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 12,2486 

Tabela 94: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread  

 St (ρ_r) na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO para Café Arábica 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: Delta_Spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  
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Const 0,0974243 0,0562619 1,7316 0,08523 * 

sro_reg_1 1,07493 1,66501 0,6456 0,51944  

RIBOV_1 -0,239515 0,098103 -2,4415 0,01570 ** 

dif_Prod_Ind_1 -0,0302003 0,118117 -0,2557 0,79852  

IGP_DI_1 2,7669 1,18502 2,3349 0,02077 ** 

d_Ex_Agr_Pec_1 -5,64063e-06 1,7844e-05 -0,3161 0,75232  

dolar_1 -0,0509077 0,02626 -1,9386 0,05428 * 

 

Média var. dependente  0,002830  D.P. var. dependente  0,101449 

Soma resíd. Quadrados  1,570747  E.P. da regressão  0,098166 

R-quadrado  0,096921  R-quadrado ajustado  0,063679 

F(6, 163)  2,458088  P-valor(F)  0,026556 

Log da verossimilhança  156,9414  Critério de Akaike -299,8829 

Critério de Schwarz -277,9323  Critério Hannan-Quinn -290,9756 

Rô  0,036839  Durbin-Watson  1,923635 

Tabela 95: Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários para US Dólar 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Teste no Modelo 1 

 

  Hipótese nula: os parâmetros de regressão para as variáveis valem zero. 

    RIBOV_1, dif_Prod_Ind_1, IGP_DI_1, d_Ex_Agr_Pec_1, dolar_1 

  Estatística de teste: F robusto(5, 163) = 2,84946, p-valor 0,0170477 

  A exclusão de variáveis melhorou 1 de 3 estatísticas de seleção de modelo. 

 

Modelo 3: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: Delta_Spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

 Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,00504234 0,00848615 0,5942 0,55319  

sro_reg_1 -0,793636 1,49763 -0,5299 0,59686  

 

Média var. dependente  0,002830  D.P. var. dependente  0,101449 

Soma resíd. Quadrados  1,732331  E.P. da regressão  0,101546 

R-quadrado  0,004021  R-quadrado ajustado -0,001908 

F(1, 168)  0,280823  P-valor(F)  0,596862 

Log da verossimilhança  148,6185  Critério de Akaike -293,2371 

Critério de Schwarz -286,9655  Critério Hannan-Quinn -290,6922 

Rô  0,191871  Durbin-Watson  1,614697 

Tabela 96: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO para 

 a commodity US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 

 2: b[sro_reg_1] = 1 

 3: b[RIBOV_1] = 0 

 4: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 7: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(7, 163) = 2,68098, com p-valor = 0,0118281 
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Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const              0,00000       0,00000       NA        NA    

  sro_reg_1          1,00000       0,00000       NA        NA    

  RIBOV_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

  dif_Prod_Ind_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  dolar_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 0,101982 

Tabela 97: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo 

 método dos MQO para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

Sem restrição da constante 

Conjunto de restrições 

 1: b[sro_reg_1] = 1 

 2: b[RIBOV_1] = 0 

 3: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 6: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 163) = 2,75258, com p-valor = 0,0141786 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão    razão-t    p-valor 

  ---------------------------------------------------------------- 

  const            4,24043e-05   0,00784476     0,005405    0,9957 

  sro_reg_1        1,00000       0,00000       NA          NA      

  RIBOV_1          0,00000       0,00000       NA          NA      

  dif_Prod_Ind_1   0,00000       0,00000       NA          NA      

  IGP_DI_1         0,00000       0,00000       NA          NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1   0,00000       0,00000       NA          NA      

  dolar_1          0,00000       0,00000       NA          NA      

 

  Erro padrão da regressão = 0,102283 

Tabela 98: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de St (ρ_r) 

 em ΔPt pelo método dos MQO para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sem restrição da constante 

Conjunto de restrições 

 1: b[sro_reg_1] = 1 

 2: b[RIBOV_1] = 0 

 3: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 6: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 163) = 2,75258, com p-valor = 0,0141786 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão    razão-t    p-valor 

  ---------------------------------------------------------------- 
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  const            4,24043e-05   0,00784476     0,005405    0,9957 

  sro_reg_1        1,00000       0,00000       NA          NA      

  RIBOV_1          0,00000       0,00000       NA          NA      

  dif_Prod_Ind_1   0,00000       0,00000       NA          NA      

  IGP_DI_1         0,00000       0,00000       NA          NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1   0,00000       0,00000       NA          NA      

  dolar_1          0,00000       0,00000       NA          NA      

 

  Erro padrão da regressão = 0,102283 

Tabela 99: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de St (ρ_r) 

 em ΔPt pelo método dos MQO para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[RIBOV_1] = 0 

 2: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 5: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 163) = 2,84946, com p-valor = 0,0170477 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,00504234   0,00823846     0,6120    0,5413 

  sro_reg_1        -0,793636     0,963676      -0,8236    0,4114 

  RIBOV_1           0,00000      0,00000       NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000      0,00000       NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000      0,00000       NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000      0,00000       NA        NA      

  dolar_1           0,00000      0,00000       NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 0,101546 

Tabela 100: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread  

 St (ρ_r) na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Modelo 1: MQO, usando as observações 2004:09-2014:04 (T = 116) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,881681 0,905355 -0,9739 0,33229  

sro_reg_1 0,427455 0,15601 2,7399 0,00718 *** 

RIBOV_1 1,70651 2,47798 0,6887 0,49249  

dif_Prod_Ind_1 2,27576 2,2748 1,0004 0,31932  

IGP_DI_1 49,0052 38,1371 1,2850 0,20152  

d_Ex_Agr_Pec_1 -0,00046869 0,000317846 -1,4746 0,14321  

dolar_1 -0,0178855 0,482373 -0,0371 0,97049  

 

Média var. dependente  0,114138  D.P. var. dependente  2,125132 

Soma resíd. Quadrados  475,6885  E.P. da regressão  2,089046 

R-quadrado  0,084089  R-quadrado ajustado  0,033672 

F(6, 109)  2,273709  P-valor(F)  0,041693 

Log da verossimilhança -246,4449  Critério de Akaike  506,8898 
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Critério de Schwarz  526,1650  Critério Hannan-Quinn  514,7144 

Rô -0,124779  Durbin-Watson  2,231965 

Tabela 101: Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários para Milho 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Modelo 2: MQO, usando as observações 2004:09-2014:04 (T = 116) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,597623 0,262922 -2,2730 0,02490 ** 

sro_reg_1 0,40989 0,14402 2,8461 0,00525 *** 

 

Média var. dependente  0,114138  D.P. var. dependente  2,125132 

Soma resíd. quadrados  497,0494  E.P. da regressão  2,088081 

R-quadrado  0,042960  R-quadrado ajustado  0,034565 

F(1, 114)  8,100071  P-valor(F)  0,005250 

Log da verossimilhança -248,9926  Critério de Akaike  501,9853 

Critério de Schwarz  507,4924  Critério Hannan-Quinn  504,2209 

Rô -0,045263  Durbin-Watson  2,070010 

Tabela 103: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO para 

 a commodity Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 

 2: b[sro_reg_1] = 1 

 3: b[RIBOV_1] = 0 

 4: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 7: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(7, 109) = 25,4448, com p-valor = 2,649e-020 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const              0,00000       0,00000       NA        NA    

  sro_reg_1          1,00000       0,00000       NA        NA    

  RIBOV_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

  dif_Prod_Ind_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  dolar_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 2,70472 

Tabela 104: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo 

 método dos MQO para Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sem restrição da constante 
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Conjunto de restrições 

 1: b[sro_reg_1] = 1 

 2: b[RIBOV_1] = 0 

 3: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 6: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 109) = 6,31627, com p-valor = 1,00195e-005 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t    p-valor   

  ----------------------------------------------------------------- 

  const             -1,62233      0,201809     -8,039     8,92e-013 *** 

  sro_reg_1          1,00000      0,00000      NA        NA         

  RIBOV_1            0,00000      0,00000      NA        NA         

  dif_Prod_Ind_1     0,00000      0,00000      NA        NA         

  IGP_DI_1           0,00000      0,00000      NA        NA         

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000      0,00000      NA        NA         

  dolar_1            0,00000      0,00000      NA        NA         

 

  Erro padrão da regressão = 2,17355 

Tabela 105: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de St (ρ_r) 

 em ΔPt pelo método dos MQO para US Dólar 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[RIBOV_1] = 0 

 2: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 5: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 109) = 1,14018, com p-valor = 0,343628 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             -0,597623     0,369575     -1,617     0,1086 

  sro_reg_1          0,409890     0,181196      2,262     0,0256 ** 

  RIBOV_1            0,00000      0,00000      NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1     0,00000      0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1           0,00000      0,00000      NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000      0,00000      NA        NA      

  dolar_1            0,00000      0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 2,08808 

Tabela 106: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread  

 St (ρ_r) na Regressão de St (ρ_r) em ΔPt pelo método dos MQO para Milho 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sistema VAR, máximo grau de defasagem 24 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 
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defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1    -146,51948             2,209107     2,751846     2,429520  

   2    -131,12894  0,00000    2,064923     2,685196     2,316824  

   3    -122,30649  0,00145    2,003880     2,701686     2,287268  

   4     -99,42747  0,00000    1,764905     2,540245*    2,079780* 

   5     -97,76344  0,50450    1,794474     2,647349     2,140837  

   6     -95,56618  0,35524    1,817293     2,747702     2,195144  

   7     -93,98445  0,53085    1,847904     2,855847     2,257243  

   8     -93,40471  0,88472    1,891199     2,976676     2,332025  

   9     -89,69406  0,11523    1,894862     3,057872     2,367175  

  10     -86,79974  0,21550    1,908857     3,149402     2,412658  

  11     -82,21820  0,05715    1,901496     3,219575     2,436785  

  12     -77,80398  0,06553    1,896253     3,291866     2,463029  

  13     -70,11892  0,00399    1,849607     3,322754     2,447870  

  14     -55,83525  0,00001    1,719433*    3,270115     2,349185  

  15     -54,07961  0,47617    1,747843     3,376058     2,409082  

  16     -52,48540  0,52680    1,778296     3,484045     2,471022  

  17     -48,22195  0,07408    1,774961     3,558245     2,499175  

  18     -44,95251  0,16236    1,784209     3,645026     2,539910  

  19     -44,01806  0,75986    1,823013     3,761365     2,610202  

  20     -42,74791  0,63743    1,857569     3,873454     2,676245  

  21     -38,61058  0,08202    1,855830     3,949249     2,705994  

  22     -35,61825  0,20030    1,868585     4,039539     2,750237  

  23     -30,22724  0,02913    1,850978     4,099465     2,764117  

  24     -22,50039  0,00385    1,803802     4,129824     2,748429  

Tabela 107: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_r) para boi gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sistema VAR, grau de defasagem 4 

Estimativas MQO, observações 1999:07-2014:04 (T = 178) 

Log da verossimilhança = -108,3698 

Determinante da matriz de covariâncias = 0,011584168 

AIC = 1,6671 

BIC = 2,3821 

HQC = 1,9570 

Teste Portmanteau: LB(44) = 211,538, gl = 160 [0,0040] 

 

Equação 1: GCt_delta 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,817535 0,511833 1,5973 0,11220  

GCt_delta_1 2,37466 1,03277 2,2993 0,02280 ** 

GCt_delta_2 0,732398 1,09391 0,6695 0,50414  

GCt_delta_3 1,42419 1,06683 1,3350 0,18381  

GCt_delta_4 -0,187748 0,0683263 -2,7478 0,00670 *** 

St_r_1 3,07764 1,01614 3,0288 0,00287 *** 

St_r_2 -1,61662 1,217 -1,3284 0,18597  

St_r_3 0,666923 1,22627 0,5439 0,58730  

St_r_4 -1,57505 1,05324 -1,4954 0,13680  

S1 -0,101889 0,622856 -0,1636 0,87027  

S2 -1,45011 0,554997 -2,6128 0,00985 *** 

S3 -0,647431 0,549108 -1,1791 0,24015  

S4 -1,45352 0,646833 -2,2471 0,02602 ** 

S5 -1,00361 0,555652 -1,8062 0,07279 * 

S6 -3,5027 0,623042 -5,6219 <0,00001 *** 

S7 -2,22906 0,552791 -4,0324 0,00009 *** 

S8 -2,43312 0,559285 -4,3504 0,00002 *** 

S9 -2,35454 0,526322 -4,4736 0,00001 *** 
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S10 -3,12475 0,637968 -4,8980 <0,00001 *** 

S11 -2,36679 0,539308 -4,3886 0,00002 *** 

 

Média var. dependente  0,026831  D.P. var. dependente  1,944927 

Soma resíd. Quadrados  300,0264  E.P. da regressão  1,378006 

R-quadrado  0,551895  R-quadrado ajustado  0,498009 

F(19, 158)  11,79274  P-valor(F)  1,09e-21 

Rô -0,001090  Durbin-Watson  1,940274 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de GCt_delta F(4, 158) =   3,8328 [0,0053] 

Todas as defasagens de St_r      F(4, 158) =   8,4085 [0,0000] 

Todas as variáveis, defasagem 4  F(2, 158) =   5,7879 [0,0038] 

 

 

Equação 2: St_r 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,790726 0,512855 -1,5418 0,12512  

GCt_delta_1 -2,78076 1,04006 -2,6737 0,00829 *** 

GCt_delta_2 -0,845441 1,0979 -0,7701 0,44242  

GCt_delta_3 -0,993536 1,06562 -0,9324 0,35257  

GCt_delta_4 0,184907 0,0684163 2,7027 0,00763 *** 

St_r_1 -2,47381 1,02354 -2,4169 0,01679 ** 

St_r_2 1,90696 1,22452 1,5573 0,12140  

St_r_3 -0,127995 1,23278 -0,1038 0,91744  

St_r_4 1,13513 1,0524 1,0786 0,28240  

S1 0,137993 0,620273 0,2225 0,82423  

S2 1,38327 0,560048 2,4699 0,01458 ** 

S3 0,675578 0,544387 1,2410 0,21645  

S4 1,37426 0,660636 2,0802 0,03912 ** 

S5 1,0424 0,553333 1,8839 0,06142 * 

S6 3,43588 0,632927 5,4286 <0,00001 *** 

S7 2,26762 0,550454 4,1195 0,00006 *** 

S8 2,44015 0,558465 4,3694 0,00002 *** 

S9 2,32056 0,528015 4,3949 0,00002 *** 

S10 3,13628 0,63997 4,9007 <0,00001 *** 

S11 2,34013 0,543777 4,3035 0,00003 *** 

 

 

Média var. dependente  1,612984  D.P. var. dependente  1,771402 

Soma resíd. Quadrados  302,4350  E.P. da regressão  1,383527 

R-quadrado  0,455467  R-quadrado ajustado  0,389985 

F(19, 158)  8,873073  P-valor(F)  9,10e-17 

Rô  0,000054  Durbin-Watson  1,935894 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de GCt_delta F(4, 158) =   4,1801 [0,0030] 

Todas as defasagens de St_r      F(4, 158) =   4,7312 [0,0012] 

Todas as variáveis, defasagem 4  F(2, 158) =   4,8613 [0,0089] 

 

 

Para o sistema como um todo 

Hipótese nula: a maior defasagem é 3 

Hipótese alternativa: a maior defasagem é 4 

Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(4) = 52,323 [0,0000] 

Tabela 108: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread (ρ) da Regressão para boi 

 gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Modelo 1: MQO, usando as observações 2000:04-2014:04 (T = 169) 

Variável dependente: Pt_delta 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,0451239 0,26053 0,1732 0,86271  

St_m_1 0,439509 0,126561 3,4727 0,00066 *** 

RtBOV_1 0,627662 1,60142 0,3919 0,69562  

ProdInd_dif_2 5,73593 3,25913 1,7600 0,08030 * 

IGP_DI_1 20,931 31,1884 0,6711 0,50310  

Exp_delta_1 0,00023734 0,000512527 0,4631 0,64393  

D_1 1,39539 2,70413 0,5160 0,60654  

 

Média var. dependente  0,532840  D.P. var. dependente  3,077758 

Soma resíd. Quadrados  1435,336  E.P. da regressão  2,976592 

R-quadrado  0,098065  R-quadrado ajustado  0,064660 

F(6, 162)  4,172355  P-valor(F)  0,000629 

Log da verossimilhança -420,5677  Critério de Akaike  855,1354 

Critério de Schwarz  877,0447  Critério Hannan-Quinn  864,0266 

Rô -0,119904  Durbin-Watson  2,224421 

Tabela 109: Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Modelo 3: MQO, usando as observações 2000:04-2014:04 (T = 169) 

Variável dependente: Pt_delta 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,337436 0,229339 1,4713 0,14308  

St_m_1 0,465666 0,129772 3,5883 0,00044 *** 

 

 

Média var. dependente  0,532840  D.P. var. dependente  3,077758 

Soma resíd. Quadrados  1477,066  E.P. da regressão  2,974005 

R-quadrado  0,071843  R-quadrado ajustado  0,066285 

F(1, 167)  12,87623  P-valor(F)  0,000437 

Log da verossimilhança -422,9894  Critério de Akaike  849,9787 

Critério de Schwarz  856,2385  Critério Hannan-Quinn  852,5191 

Rô -0,081760  Durbin-Watson  2,143064 

Tabela 111: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St(ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para 

 boi gordo 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 

 2: b[St_m_1] = 1 

 3: b[RtBOV_1] = 0 

 4: b[ProdInd_dif_2] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[Exp_delta_1] = 0 

 7: b[D_1] = 0 
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Estatística de teste: F robusto(7, 162) = 4,8279, com p-valor = 5,81198e-005 

 

Estimativas restritas: 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ------------------------------------------------------------- 

  const             0,00000       0,00000       NA        NA    

  St_m_1            1,00000       0,00000       NA        NA    

  RtBOV_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  ProdInd_dif_2     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1          0,00000       0,00000       NA        NA    

  Exp_delta_1       0,00000       0,00000       NA        NA    

  D_1               0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 3,10541 

Tabela 112: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo 

método dos MQO para boi gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[St_m_1] = 1 

 2: b[RtBOV_1] = 0 

 3: b[ProdInd_dif_2] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[Exp_delta_1] = 0 

 6: b[D_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 162) = 5,27045, com p-valor = 5,4866e-005 

 

Estimativas restritas: 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ------------------------------------------------------------- 

  const            0,113216      0,239429      0,4729    0,6369 

  St_m_1           1,00000       0,00000      NA        NA      

  RtBOV_1          0,00000       0,00000      NA        NA      

  ProdInd_dif_2    0,00000       0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1         0,00000       0,00000      NA        NA      

  Exp_delta_1      0,00000       0,00000      NA        NA      

  D_1              0,00000       0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 3,11257 

Tabela 113: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de St(ρ_m) 

 em ΔPt pelo método dos MQO para boi gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Conjunto de restrições 

 1: b[RtBOV_1] = 0 

 2: b[ProdInd_dif_2] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[Exp_delta_1] = 0 

 5: b[D_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 162) = 1,74896, com p-valor = 0,126342 

 

Estimativas restritas: 

 

                  coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  ------------------------------------------------------------- 
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  const            0,337436      0,235137      1,435     0,1531 

  St_m_1           0,465666      0,129520      3,595     0,0004 *** 

  RtBOV_1          0,00000       0,00000      NA        NA      

  ProdInd_dif_2    0,00000       0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1         0,00000       0,00000      NA        NA      

  Exp_delta_1      0,00000       0,00000      NA        NA      

  D_1              0,00000       0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 2,97401 

Tabela 114: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread  

 St (ρ_m) na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para boi gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 

 

defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1    -133,45640             2,043752     2,586490     2,264165  

   2    -112,96032  0,00000    1,834941     2,455213     2,086841  

   3     -84,92620  0,00000    1,530711     2,228518     1,814099  

   4     -71,72919  0,00003    1,414294     2,189634*    1,729169* 

   5     -68,72803  0,19898    1,426937     2,279812     1,773300  

   6     -67,82874  0,77274    1,466187     2,396595     1,844037  

   7     -62,44866  0,02940    1,448717     2,456660     1,858055  

   8     -61,00934  0,57834    1,481131     2,566608     1,921957  

   9     -55,03545  0,01774    1,456145     2,619156     1,928458  

  10     -50,17437  0,04538    1,445245     2,685790     1,949046  

  11     -49,51596  0,85852    1,487544     2,805623     2,022832  

  12     -44,87202  0,05429    1,479393     2,875006     2,046169  

  13     -37,16016  0,00390    1,432407     2,905554     2,030671  

  14     -26,64068  0,00031    1,349882     2,900563     1,979633  

  15     -24,97486  0,50394    1,379429     3,007644     2,040667  

  16     -21,31286  0,11973    1,383707     3,089456     2,076433  

  17     -15,14720  0,01505    1,356294     3,139577     2,080507  

  18     -11,37970  0,11018    1,359237     3,220054     2,114938  

  19      -9,09188  0,33367    1,380910     3,319261     2,168099  

  20      -4,17449  0,04330    1,369297     3,385183     2,187974  

  21      -0,26004  0,09805    1,370380     3,463800     2,220544  

  22       3,99482  0,07459    1,367154     3,538108     2,248806  

  23      10,33126  0,01299    1,337579*    3,586066     2,250718  

  24      13,26123  0,20986    1,351124     3,677145     2,295750  

Tabela 115: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) de boi gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Sistema VAR, grau de defasagem 4 

Estimativas MQO, observações 1999:07-2014:04 (T = 178) 

Log da verossimilhança = -75,843845 

Determinante da matriz de covariâncias = 0,008037991 

AIC = 1,3016 

BIC = 2,0166 

HQC = 1,5916 

Teste Portmanteau: LB(44) = 215,079, gl = 160 [0,0024] 

 

Equação 1: GCt_delta 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 1,68433 0,500135 3,3677 0,00095 *** 
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GCt_delta_1 0,625968 1,47767 0,4236 0,67242  

GCt_delta_2 -0,178715 1,44819 -0,1234 0,90194  

GCt_delta_3 0,563878 1,1491 0,4907 0,62431  

GCt_delta_4 -0,239813 0,0763617 -3,1405 0,00201 *** 

St_m_1 1,30528 1,44053 0,9061 0,36626  

St_m_2 -0,779682 1,12665 -0,6920 0,48993  

St_m_3 0,696846 1,38862 0,5018 0,61649  

St_m_4 -0,780485 1,13636 -0,6868 0,49320  

S1 -0,143424 0,6913 -0,2075 0,83591  

S2 -1,45167 0,552989 -2,6251 0,00951 *** 

S3 -0,912067 0,588081 -1,5509 0,12292  

S4 -1,54781 0,723821 -2,1384 0,03402 ** 

S5 -1,40107 0,566074 -2,4751 0,01438 ** 

S6 -3,76192 0,647298 -5,8117 <0,00001 *** 

S7 -2,52052 0,571456 -4,4107 0,00002 *** 

S8 -2,54715 0,57424 -4,4357 0,00002 *** 

S9 -2,39775 0,518754 -4,6221 <0,00001 *** 

S10 -3,24668 0,679497 -4,7781 <0,00001 *** 

S11 -2,25111 0,577345 -3,8991 0,00014 *** 

 

Média var. dependente  0,026831  D.P. var. dependente  1,944927 

Soma resíd. Quadrados  322,4629  E.P. da regressão  1,428602 

R-quadrado  0,518385  R-quadrado ajustado  0,460469 

F(19, 158)  13,92730  P-valor(F)  6,47e-25 

Rô -0,008256  Durbin-Watson  1,940738 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de GCt_delta F(4, 158) =   2,5594 [0,0407] 

Todas as defasagens de St_m      F(4, 158) =   3,5245 [0,0087] 

Todas as variáveis, defasagem 4  F(2, 158) =    5,091 [0,0072] 

 

 

Equação 2: St_m 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -1,6742 0,499347 -3,3528 0,00100 *** 

GCt_delta_1 -1,16063 1,47453 -0,7871 0,43239  

GCt_delta_2 -0,113848 1,43032 -0,0796 0,93666  

GCt_delta_3 -0,230735 1,15767 -0,1993 0,84228  

GCt_delta_4 0,243057 0,0768812 3,1615 0,00188 *** 

St_m_1 -0,841207 1,43768 -0,5851 0,55931  

St_m_2 1,01411 1,12584 0,9008 0,36909  

St_m_3 -0,0660737 1,38636 -0,0477 0,96205  

St_m_4 0,451435 1,14424 0,3945 0,69372  

S1 0,168909 0,685951 0,2462 0,80582  

S2 1,36654 0,553598 2,4685 0,01463 ** 

S3 0,917896 0,586691 1,5645 0,11969  

S4 1,4636 0,733395 1,9956 0,04769 ** 

S5 1,47849 0,564768 2,6179 0,00971 *** 

S6 3,71853 0,651238 5,7099 <0,00001 *** 

S7 2,55827 0,571316 4,4779 0,00001 *** 

S8 2,54699 0,576013 4,4218 0,00002 *** 

S9 2,36054 0,51724 4,5637 0,00001 *** 

S10 3,22604 0,679602 4,7469 <0,00001 *** 

S11 2,1834 0,571338 3,8216 0,00019 *** 
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Média var. dependente  0,399005  D.P. var. dependente  1,827811 

Soma resíd. Quadrados  324,0819  E.P. da regressão  1,432184 

R-quadrado  0,451952  R-quadrado ajustado  0,386047 

F(19, 158)  11,12873  P-valor(F)  1,26e-20 

Rô -0,005187  Durbin-Watson  1,931117 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de GCt_delta F(4, 158) =   2,7329 [0,0310] 

Todas as defasagens de St_m      F(4, 158) =   5,1352 [0,0006] 

Todas as variáveis, defasagem 4  F(2, 158) =   5,0352 [0,0076] 

 

 

Para o sistema como um todo 

Hipótese nula: a maior defasagem é 3 

Hipótese alternativa: a maior defasagem é 4 

Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(4) = 33,6959 [0,0000] 

Tabela 116: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) para boi gordo 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 117: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_r) para Café Arábica 

Sistema VAR, máximo grau de defasagem 24 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 

 

defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1    -777,28144            10,129326    10,669762*   10,348792* 

   2    -775,41636  0,44376   10,156181    10,773822    10,406998  

   3    -772,43074  0,20131   10,168940    10,863786    10,451110  

   4    -764,67591  0,00375   10,121710    10,893761    10,435231  

   5    -761,00424  0,11882   10,125839    10,975096    10,470713  

   6    -760,42678  0,88546   10,168890    11,095352    10,545116  

   7    -756,07578  0,06900   10,164475    11,168142    10,572054  

   8    -754,39627  0,49964   10,193664    11,274536    10,632594  

   9    -750,19804  0,07809   10,191170    11,349247    10,661453  

  10    -747,90171  0,33170   10,212600    11,447882    10,714235  

  11    -746,86336  0,72165   10,249854    11,562341    10,782841  

  12    -742,98937  0,10126   10,251439    11,641131    10,815778  

  13    -731,19737  0,00010   10,153426    11,620324    10,749118  

  14    -728,91523  0,33499   10,175034    11,719137    10,802078  

  15    -724,36882  0,05882   10,168161    11,789469    10,826557  

  16    -716,21790  0,00264   10,115948    11,814461    10,805696  

  17    -707,31850  0,00135   10,054321    11,830039    10,775421  

  18    -702,01864  0,03145   10,037970    11,890894    10,790423  

  19    -694,43363  0,00436    9,992876    11,923004    10,776680  

  20    -686,78190  0,00411    9,946942*   11,954276    10,762099  

  21    -685,83406  0,75494    9,985334    12,069873    10,831843  

  22    -680,45189  0,02934    9,967948    12,129692    10,845809  

  23    -680,37112  0,99691   10,017247    12,256196    10,926460  

  24    -677,57325  0,23144   10,032368    12,348522    10,972933  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 118: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread (ρ_r) para Café Arábica 
Sistema VAR, grau de defasagem 1 

Estimativas MQO, observações 1999:03-2014:04 (T = 182) 

Log da verossimilhança = -880,27572 

Determinante da matriz de covariâncias = 54,467568 
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AIC = 9,9811 

BIC = 10,4740 

HQC = 10,1809 

Teste Portmanteau: LB(45) = 266,465, gl = 176 [0,0000] 

 

 

Equação 1: delta_GC 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 2,46796 0,892893 2,7640 0,00635 *** 

delta_GC_1 -0,348302 0,081817 -4,2571 0,00003 *** 

sro_reg_1 0,336521 0,0814085 4,1337 0,00006 *** 

S1 -5,08983 1,02374 -4,9718 <0,00001 *** 

S2 -2,44862 1,85841 -1,3176 0,18943  

S3 0,507414 1,68093 0,3019 0,76313  

S4 -0,766185 1,80965 -0,4234 0,67255  

S5 -1,58295 1,4589 -1,0850 0,27946  

S6 0,38622 2,46895 0,1564 0,87588  

S7 -3,59481 1,42669 -2,5197 0,01268 ** 

S8 -5,10342 1,42069 -3,5922 0,00043 *** 

S9 -5,02243 2,22128 -2,2611 0,02504 ** 

S10 -4,39936 1,33526 -3,2947 0,00120 *** 

S11 -3,57 1,44 -2,4792 0,01416 ** 

 

Média var. dependente -0,071615  D.P. var. dependente  7,227054 

Soma resíd. Quadrados  5719,700  E.P. da regressão  5,834881 

R-quadrado  0,394977  R-quadrado ajustado  0,348160 

F(13, 168)  15,73902  P-valor(F)  5,59e-23 

Rô  0,028210  Durbin-Watson  1,923832 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(1, 168) =   18,123 [0,0000] 

Todas as defasagens de sro_reg  F(1, 168) =   17,088 [0,0001] 

 

 

Equação 2: sro_reg 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -3,15309 0,765079 -4,1213 0,00006 *** 

delta_GC_1 0,347171 0,07491 4,6345 <0,00001 *** 

sro_reg_1 0,654567 0,0874927 7,4814 <0,00001 *** 

S1 5,71021 0,886962 6,4379 <0,00001 *** 

S2 2,29932 1,67588 1,3720 0,17189  

S3 -0,067833 1,30562 -0,0520 0,95863  

S4 1,69929 1,85735 0,9149 0,36156  

S5 2,08241 1,32381 1,5730 0,11759  

S6 0,7218 2,40328 0,3003 0,76429  

S7 4,7708 1,29887 3,6730 0,00032 *** 

S8 5,98698 1,4171 4,2248 0,00004 *** 

S9 5,42081 1,9777 2,7410 0,00679 *** 

S10 5,64168 1,18649 4,7549 <0,00001 *** 

S11 3,98349 1,39345 2,8587 0,00479 *** 

 

Média var. dependente -0,130259  D.P. var. dependente  6,662005 

Soma resíd. Quadrados  4866,876  E.P. da regressão  5,382332 

R-quadrado  0,394155  R-quadrado ajustado  0,347274 

F(13, 168)  18,10127  P-valor(F)  9,99e-26 

Rô  0,031643  Durbin-Watson  1,902259 
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Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(1, 168) =   21,479 [0,0000] 

Todas as defasagens de sro_reg  F(1, 168) =   55,971 [0,0000] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 119: Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários para a 

 commodity Café Arábica 
Modelo 4: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

 Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -3,13592 6,8837 -0,4556 0,64931  

sro_med_1 0,084859 0,232421 0,3651 0,71550  

RIBOV_1 0,241 10,7227 0,0225 0,98210  

dif_Prod_Ind_1 0,331977 15,1793 0,0219 0,98258  

IGP_DI_1 126,649 100,456 1,2607 0,20920  

d_Ex_Agr_Pec_1 -0,0018896 0,00318415 -0,5934 0,55371  

dolar_1 1,18257 2,86063 0,4134 0,67986  

Média var. dependente  0,310882  D.P. var. dependente  12,26109 

Soma resíd. Quadrados  24818,89  E.P. da regressão  12,33950 

R-quadrado  0,023128  R-quadrado ajustado -0,012830 

F(6, 163)  1,141036  P-valor(F)  0,340897 

Log da verossimilhança -664,8223  Critério de Akaike  1343,645 

Critério de Schwarz  1365,595  Critério Hannan-Quinn  1352,552 

Rô  0,103891  Durbin-Watson  1,768519 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 121: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para 

 a commodity Café Arábica 
Modelo 6: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,279798 1,11561 0,2508 0,80227  

sro_med_1 0,1562 0,209018 0,7473 0,45592  

 

Média var. dependente  0,310882  D.P. var. dependente  12,26109 

Soma resíd. Quadrados  25216,75  E.P. da regressão  12,25152 

R-quadrado  0,007469  R-quadrado ajustado  0,001561 

F(1, 168)  0,558468  P-valor(F)  0,455923 

Log da verossimilhança -666,1741  Critério de Akaike  1336,348 

Critério de Schwarz  1342,620  Critério Hannan-Quinn  1338,893 

Rô  0,085363  Durbin-Watson  1,799807 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 122: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo 

 método dos MQO, para a commodity Café Arábica 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 
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 2: b[sro_med_1] = 1 

 3: b[RIBOV_1] = 0 

 4: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 7: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(7, 163) = 4,07181, com p-valor = 0,000383116 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const              0,00000       0,00000       NA        NA    

  sro_med_1          1,00000       0,00000       NA        NA    

  RIBOV_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

  dif_Prod_Ind_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  dolar_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 13,4506 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 123: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de St 

 (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para a commodity Café Arábica 

Conjunto de restrições 

 1: b[sro_med_1] = 1 

 2: b[RIBOV_1] = 0 

 3: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 6: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 163) = 4,60281, com p-valor = 0,00024054 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,111882       1,03462      0,1081    0,9140 

  sro_med_1         1,00000        0,00000     NA        NA      

  RIBOV_1           0,00000        0,00000     NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000        0,00000     NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000        0,00000     NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000        0,00000     NA        NA      

  dolar_1           0,00000        0,00000     NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 13,4899 

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela 124: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread 

 St (ρ_m) na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO, para a commodity Café Arábica 

Conjunto de restrições 

 1: b[RIBOV_1] = 0 

 2: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 5: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 163) = 0,877787, com p-valor = 0,497393 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,279798      0,940055      0,2976    0,7663 

  sro_med_1         0,156200      0,138926      1,124     0,2625 

  RIBOV_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000       0,00000      NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  dolar_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 12,2515 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 125: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) da Média Amostral para 

 a commodity Café Arábica 

Sistema VAR, máximo grau de defasagem 24 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 

 

defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1    -773,14228            10,077261    10,617697*   10,296727* 

   2    -771,28005  0,44458   10,104152    10,721793    10,354969  

   3    -768,32548  0,20604   10,117302    10,812148    10,399471  

   4    -760,56665  0,00374   10,070021    10,842072    10,383543  

   5    -756,87005  0,11651   10,073837    10,923094    10,418711  

   6    -756,33378  0,89860   10,117406    11,043868    10,493632  

   7    -751,95002  0,06718   10,112579    11,116246    10,520157  

   8    -750,25367  0,49438   10,141556    11,222427    10,580486  

   9    -745,95614  0,07206   10,137813    11,295890    10,608096  

  10    -743,63589  0,32621   10,158942    11,394224    10,660577  

  11    -742,57184  0,71221   10,195872    11,508360    10,728859  

  12    -738,55588  0,09042   10,195671    11,585364    10,760011  

  13    -726,88943  0,00011   10,099238    11,566136    10,694930  

  14    -724,50680  0,31224   10,119582    11,663685    10,746626  

  15    -719,84816  0,05364   10,111298    11,732605    10,769693  

  16    -711,80108  0,00290   10,060391    11,758904    10,750139  

  17    -702,70491  0,00113    9,996288    11,772006    10,717388  

  18    -697,51051  0,03436    9,981264    11,834188    10,733717  

  19    -690,14418  0,00529    9,938921    11,869049    10,722725  

  20    -682,50127  0,00414    9,893098*   11,900431    10,708255  

  21    -681,56975  0,76093    9,931695    12,016234    10,778204  

  22    -676,23624  0,03057    9,914921    12,076665    10,792782  

  23    -676,14252  0,99587    9,964057    12,203006    10,873270  

  24    -673,38243  0,23796    9,979653    12,295807    10,920219  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Tabela 126: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) da Média Amostral 

 para a commodity Café Arábica 
Sistema VAR, grau de defasagem 1 

Estimativas MQO, observações 1999:03-2014:04 (T = 182) 

Log da verossimilhança = -875,53677 

Determinante da matriz de covariâncias = 51,703683 

AIC = 9,9290 

BIC = 10,4219 

HQC = 10,1288 

Teste Portmanteau: LB(45) = 266,619, gl = 176 [0,0000] 

 

Equação 1: delta_GC 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 2,33672 0,894239 2,6131 0,00979 *** 

delta_GC_1 -0,347606 0,082394 -4,2188 0,00004 *** 

sro_med_1 0,337428 0,083457 4,0431 0,00008 *** 

S1 -5,09326 1,024 -4,9739 <0,00001 *** 

S2 -2,4541 1,86152 -1,3183 0,18919  

S3 0,496608 1,67649 0,2962 0,76743  

S4 -0,775691 1,80046 -0,4308 0,66714  

S5 -1,58627 1,46205 -1,0850 0,27949  

S6 0,383232 2,45729 0,1560 0,87625  

S7 -3,59542 1,43044 -2,5135 0,01289 ** 

S8 -5,09757 1,43389 -3,5551 0,00049 *** 

S9 -5,01914 2,23379 -2,2469 0,02595 ** 

S10 -4,39833 1,33236 -3,3012 0,00118 *** 

S11 -3,56849 1,43959 -2,4788 0,01417 ** 

 

Média var. dependente -0,071615  D.P. var. dependente  7,227054 

Soma resíd. Quadrados  5716,314  E.P. da regressão  5,833153 

R-quadrado  0,395335  R-quadrado ajustado  0,348545 

F(13, 168)  15,71804  P-valor(F)  5,92e-23 

Rô  0,028647  Durbin-Watson  1,922740 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(1, 168) =   17,798 [0,0000] 

Todas as defasagens de sro_med  F(1, 168) =   16,347 [0,0001] 

 

 

Equação 2: sro_med 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -3,0082 0,775211 -3,8805 0,00015 *** 

delta_GC_1 0,34718 0,0755117 4,5977 <0,00001 *** 

sro_med_1 0,654942 0,0890223 7,3571 <0,00001 *** 

S1 5,71265 0,887792 6,4347 <0,00001 *** 

S2 2,31128 1,68033 1,3755 0,17081  

S3 -0,0671108 1,30534 -0,0514 0,95906  

S4 1,6971 1,84963 0,9175 0,36018  

S5 2,07868 1,32752 1,5658 0,11927  

S6 0,710858 2,39351 0,2970 0,76684  

S7 4,74657 1,30739 3,6306 0,00038 *** 

S8 5,97274 1,4338 4,1657 0,00005 *** 

S9 5,40938 1,9975 2,7081 0,00747 *** 

S10 5,62142 1,18801 4,7318 <0,00001 *** 

S11 3,97134 1,39341 2,8501 0,00492 *** 
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Média var. dependente  0,266924  D.P. var. dependente  6,665897 

Soma resíd. Quadrados  4880,599  E.P. da regressão  5,389915 

R-quadrado  0,393156  R-quadrado ajustado  0,346197 

F(13, 168)  17,52424  P-valor(F)  4,50e-25 

Rô  0,031531  Durbin-Watson  1,902620 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(1, 168) =   21,139 [0,0000] 

Todas as defasagens de sro_med  F(1, 168) =   54,126 [0,0000] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 127: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_r) para US Dólar 

Sistema VAR, máximo grau de defasagem 24 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 

 

defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1    1083,54509           -13,554026   -13,438219   -13,506998  

   2    1105,23503  0,00000  -13,776541   -13,583528   -13,698161  

   3    1126,52253  0,00000  -13,993994   -13,723776   -13,884261  

   4    1142,29135  0,00000  -14,142030   -13,794606*  -14,000945  

   5    1147,71396  0,02836  -14,159924   -13,735296   -13,987487  

   6    1151,93959  0,07638  -14,162762   -13,660929   -13,958973  

   7    1163,94549  0,00008  -14,263465   -13,684427   -14,028324  

   8    1171,58248  0,00417  -14,309214   -13,652970   -14,042720* 

   9    1173,29562  0,48918  -14,280448   -13,546999   -13,982602  

  10    1175,78177  0,29015  -14,261406   -13,450752   -13,932208  

  11    1177,95543  0,36104  -14,238433   -13,350574   -13,877883  

  12    1187,91956  0,00052  -14,313454   -13,348389   -13,921551  

  13    1191,54890  0,12283  -14,308791   -13,266522   -13,885537  

  14    1203,27616  0,00010  -14,405989   -13,286515   -13,951383  

  15    1210,55248  0,00572  -14,447201*  -13,250521   -13,961242  

  16    1211,78185  0,65204  -14,412350   -13,138466   -13,895039  

  17    1214,49321  0,24661  -14,396141   -13,045051   -13,847478  

  18    1218,24574  0,11149  -14,393028   -12,964733   -13,813013  

  19    1218,54577  0,96306  -14,346488   -12,840987   -13,735120  

  20    1221,01131  0,29444  -14,327186   -12,744481   -13,684466  

  21    1225,80171  0,04811  -14,337128   -12,677218   -13,663056  

  22    1228,21701  0,30513  -14,317195   -12,580079   -13,611771  

  23    1229,83766  0,51828  -14,287266   -12,472945   -13,550490  

  24    1234,50739  0,05315  -14,295690   -12,404165   -13,527562  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 128: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_r) para US Dólar 
Sistema VAR, grau de defasagem 4 

Estimativas MQO, observações 1999:06-2014:04 (T = 179) 

Log da verossimilhança = 1319,69 

Determinante da matriz de covariâncias = 1,3530651e-009 

AIC = -14,2982 

BIC = -13,5859 

HQC = -14,0094 

Teste Portmanteau: LB(44) = 232,362, gl = 160 [0,0002] 

 

Equação 1: Delta_GC 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  
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Const 0,00330251 0,00402448 0,8206 0,41310  

Delta_GC_1 -0,317799 0,140987 -2,2541 0,02556 ** 

Delta_GC_2 -0,235411 0,109673 -2,1465 0,03335 ** 

Delta_GC_3 -0,315978 0,0855753 -3,6924 0,00030 *** 

Delta_GC_4 -0,0187407 0,082933 -0,2260 0,82151  

sro_reg_1 -0,23027 0,504559 -0,4564 0,64874  

sro_reg_2 0,231489 0,433101 0,5345 0,59375  

sro_reg_3 0,159123 0,301601 0,5276 0,59852  

sro_reg_4 -0,310193 0,341412 -0,9086 0,36496  

S1 -0,000175139 0,0052985 -0,0331 0,97367  

S2 -0,00670441 0,00556178 -1,2054 0,22982  

S3 -0,00397584 0,00527084 -0,7543 0,45178  

S4 -0,00314152 0,00444756 -0,7063 0,48101  

S5 -0,00779469 0,00505768 -1,5412 0,12527  

S6 -0,00377187 0,00515404 -0,7318 0,46535  

S7 -0,00332817 0,00549576 -0,6056 0,54565  

S8 0,000580697 0,0075398 0,0770 0,93871  

S9 0,000594984 0,00444176 0,1340 0,89361  

S10 -0,00128123 0,00551133 -0,2325 0,81647  

S11 -0,00500905 0,00677601 -0,7392 0,46086  

 

Média var. dependente  0,000045  D.P. var. dependente  0,016126 

Soma resíd. quadrados  0,036792  E.P. da regressão  0,015212 

R-quadrado  0,205197  R-quadrado ajustado  0,110220 

F(19, 159)  4,136394  P-valor(F)  2,74e-07 

Rô -0,003440  Durbin-Watson  2,002332 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de Delta_GC F(4, 159) =   4,8095 [0,0011] 

Todas as defasagens de sro_reg  F(4, 159) =  0,58252 [0,6757] 

Todas as variáveis, defasagem 4 F(2, 159) =  0,57098 [0,5661] 

 

 

Equação 2: sro_reg 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,000854054 0,000683758 1,2491 0,21348  

Delta_GC_1 0,0121117 0,0151291 0,8006 0,42458  

Delta_GC_2 0,0401534 0,0208879 1,9223 0,05635 * 

Delta_GC_3 -0,0263533 0,0200616 -1,3136 0,19087  

Delta_GC_4 -0,00118576 0,0196636 -0,0603 0,95199  

sro_reg_1 0,643361 0,0948327 6,7842 <0,00001 *** 

sro_reg_2 0,278082 0,0609816 4,5601 0,00001 *** 

sro_reg_3 0,45244 0,100423 4,5053 0,00001 *** 

sro_reg_4 -0,435508 0,0899692 -4,8406 <0,00001 *** 

S1 0,000922092 0,000872925 1,0563 0,29242  

S2 -0,00326003 0,00105897 -3,0785 0,00245 *** 

S3 0,000619907 0,000833515 0,7437 0,45814  

S4 -0,00218422 0,00110058 -1,9846 0,04891 ** 

S5 0,00184879 0,00100924 1,8319 0,06884 * 

S6 -0,00314297 0,00113128 -2,7782 0,00612 *** 

S7 0,00147153 0,00099015 1,4862 0,13921  

S8 -0,00103374 0,0010271 -1,0065 0,31572  

S9 -0,00142238 0,000829809 -1,7141 0,08846 * 

S10 -0,000417761 0,00100696 -0,4149 0,67879  

S11 -0,00178656 0,000752584 -2,3739 0,01879 ** 



217 
 

 

Média var. dependente  0,002829  D.P. var. dependente  0,007914 

Soma resíd. quadrados  0,001208  E.P. da regressão  0,002756 

R-quadrado  0,891653  R-quadrado ajustado  0,878706 

F(19, 159)  122,2530  P-valor(F)  1,50e-84 

Rô -0,066238  Durbin-Watson  2,083628 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de Delta_GC F(4, 159) =   3,6492 [0,0071] 

Todas as defasagens de sro_reg  F(4, 159) =   191,45 [0,0000] 

Todas as variáveis, defasagem 4 F(2, 159) =   13,174 [0,0000] 

 

 

Para o sistema como um todo 

Hipótese nula: a maior defasagem é 3 

Hipótese alternativa: a maior defasagem é 4 

Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(4) = 57,4734 [0,0000] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 129: Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários para a 

 commodity US Dólar 
Modelo 5: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: Delta_Spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,0711846 0,043564 1,6340 0,10418  

sro_med_1 0,271416 0,670007 0,4051 0,68594  

RIBOV_1 -0,237187 0,100041 -2,3709 0,01891 ** 

dif_Prod_Ind_1 -0,0301111 0,117112 -0,2571 0,79741  

IGP_DI_1 2,85943 1,08879 2,6262 0,00946 *** 

d_Ex_Agr_Pec_1 -5,18527e-06 1,78951e-05 -0,2898 0,77237  

dolar_1 -0,0383842 0,0210013 -1,8277 0,06942 * 

 

Média var. dependente  0,002830  D.P. var. dependente  0,101449 

Soma resíd. quadrados  1,572808  E.P. da regressão  0,098230 

R-quadrado  0,095736  R-quadrado ajustado  0,062450 

F(6, 163)  2,889356  P-valor(F)  0,010557 

Log da verossimilhança  156,8300  Critério de Akaike -299,6600 

Critério de Schwarz -277,7094  Critério Hannan-Quinn -290,7527 

Rô  0,033526  Durbin-Watson  1,930019 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 131: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para 

 a commodity US Dólar 
Teste no Modelo 5 

 

Hipótese nula: os parâmetros de regressão para as variáveis valem zero. 

RIBOV_1, dif_Prod_Ind_1, IGP_DI_1, d_Ex_Agr_Pec_1, dolar_1 

Estatística de teste: F robusto(5, 163) = 3,30158, p-valor 0,00723283 

A exclusão de variáveis melhorou 1 de 3 estatísticas de seleção de modelo. 

 

Modelo 7: MQO, usando as observações 2000:03-2014:04 (T = 170) 

Variável dependente: Delta_Spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 
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  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,00305346 0,010856 0,2813 0,77885  

sro_med_1 -0,0722684 0,734202 -0,0984 0,92171  

 

Média var. dependente  0,002830  D.P. var. dependente  0,101449 

Soma resíd. Quadrados  1,739090  E.P. da regressão  0,101743 

R-quadrado  0,000135  R-quadrado ajustado -0,005817 

F(1, 168)  0,009689  P-valor(F)  0,921707 

Log da verossimilhança  148,2875  Critério de Akaike -292,5751 

Critério de Schwarz -286,3035  Critério Hannan-Quinn -290,0301 

Rô  0,193495  Durbin-Watson  1,611534 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 132: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo 

 método dos MQO, para a commodity US Dólar 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 

 2: b[sro_med_1] = 1 

 3: b[RIBOV_1] = 0 

 4: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 7: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(7, 163) = 2,89451, com p-valor = 0,00705899 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const              0,00000       0,00000       NA        NA    

  sro_med_1          1,00000       0,00000       NA        NA    

  RIBOV_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

  dif_Prod_Ind_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  dolar_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 0,102633 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 133: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de  

 St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para a commodity US Dólar 

Conjunto de restrições 

 1: b[sro_med_1] = 1 

 2: b[RIBOV_1] = 0 

 3: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 

 5: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 6: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 163) = 2,87269, com p-valor = 0,0109447 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente    erro padrão   razão-t    p-valor 

  ---------------------------------------------------------------- 
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  const            -0,000262030   0,00789483    -0,03319    0,9736 

  sro_med_1         1,00000       0,00000       NA         NA      

  RIBOV_1           0,00000       0,00000       NA         NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000       0,00000       NA         NA      

  IGP_DI_1          0,00000       0,00000       NA         NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000       0,00000       NA         NA      

  dolar_1           0,00000       0,00000       NA         NA      

 

  Erro padrão da regressão = 0,102936 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 134: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread 

 St (ρ_m) na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO, para a commodity US Dólar 

Conjunto de restrições 

 1: b[RIBOV_1] = 0 

 2: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 5: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 163) = 3,30158, com p-valor = 0,00723283 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,00305346   0,00794341     0,3844    0,7012 

  sro_med_1        -0,0722684    0,480262      -0,1505    0,8806 

  RIBOV_1           0,00000      0,00000       NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000      0,00000       NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000      0,00000       NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000      0,00000       NA        NA      

  dolar_1           0,00000      0,00000       NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 0,101743 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 135: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) da Média Amostral para 

 a commodity US Dólar 

Sistema VAR, máximo grau de defasagem 24 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 

 

defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1    1062,23732           -13,286004   -13,170196   -13,238976  

   2    1086,29248  0,00000  -13,538270   -13,345257   -13,459890  

   3    1102,04876  0,00000  -13,686148   -13,415930*  -13,576415* 

   4    1107,16288  0,03675  -13,700162   -13,352739   -13,559077  

   5    1111,18663  0,08985  -13,700461   -13,275833   -13,528024  

   6    1111,52452  0,95428  -13,654396   -13,152563   -13,450607  

   7    1118,37667  0,00830  -13,690273   -13,111234   -13,455131  

   8    1123,34553  0,04149  -13,702459   -13,046216   -13,435966  

   9    1128,69136  0,03026  -13,719388   -12,985939   -13,421542  

  10    1134,26087  0,02505  -13,739130*  -12,928476   -13,409932  

  11    1135,00669  0,82812  -13,698197   -12,810338   -13,337647  

  12    1139,50081  0,06139  -13,704413   -12,739349   -13,312510  
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  13    1140,41148  0,76858  -13,665553   -12,623284   -13,242299  

  14    1141,37648  0,74863  -13,627377   -12,507903   -13,172770  

  15    1142,55706  0,66966  -13,591913   -12,395233   -13,105954  

  16    1145,21877  0,25569  -13,575079   -12,301194   -13,057768  

  17    1151,49126  0,01373  -13,603664   -12,252574   -13,055000  

  18    1153,04245  0,54084  -13,572861   -12,144566   -12,992846  

  19    1155,56137  0,28344  -13,554231   -12,048731   -12,942863  

  20    1159,63385  0,08641  -13,555143   -11,972437   -12,912423  

  21    1161,73037  0,38051  -13,531200   -11,871289   -12,857128  

  22    1162,08925  0,94912  -13,485399   -11,748284   -12,779975  

  23    1163,13327  0,71957  -13,448217   -11,633897   -12,711441  

  24    1164,92500  0,46530  -13,420440   -11,528914   -12,652312  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 136: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) da Média Amostral 

 para a commodity US Dólar 
Sistema VAR, grau de defasagem 3 

Estimativas MQO, observações 1999:05-2014:04 (T = 180) 

Log da verossimilhança = 1267,7721 

Determinante da matriz de covariâncias = 2,6147145e-009 

AIC = -13,6864 

BIC = -13,0478 

HQC = -13,4274 

Teste Portmanteau: LB(45) = 228,28, gl = 168 [0,0014] 

 

Equação 1: Delta_GC 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,00116066 0,00472397 0,2457 0,80623  

Delta_GC_1 -0,474907 0,271423 -1,7497 0,08207 * 

Delta_GC_2 -0,527186 0,258762 -2,0373 0,04324 ** 

Delta_GC_3 -0,16545 0,109573 -1,5100 0,13300  

sro_med_1 -0,0728653 0,252713 -0,2883 0,77346  

sro_med_2 -0,0907155 0,20106 -0,4512 0,65246  

sro_med_3 0,51891 0,207913 2,4958 0,01357 ** 

S1 0,000454692 0,00532399 0,0854 0,93205  

S2 -0,00524574 0,00560663 -0,9356 0,35086  

S3 -0,00173386 0,00523716 -0,3311 0,74102  

S4 -0,00285173 0,00496071 -0,5749 0,56618  

S5 -0,0064191 0,00531621 -1,2075 0,22902  

S6 -0,00440348 0,0057588 -0,7647 0,44559  

S7 -0,00329451 0,00564352 -0,5838 0,56019  

S8 -0,000353247 0,00777802 -0,0454 0,96383  

S9 0,000456159 0,00474403 0,0962 0,92352  

S10 -0,000594961 0,00483656 -0,1230 0,90225  

S11 -0,00457862 0,00650744 -0,7036 0,48269  

 

Média var. dependente  4,20e-06  D.P. var. dependente  0,016091 

Soma resíd. Quadrados  0,033763  E.P. da regressão  0,014437 

R-quadrado  0,271477  R-quadrado ajustado  0,195027 

F(17, 162)  7,925850  P-valor(F)  3,30e-14 

Rô  0,038029  Durbin-Watson  1,922472 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de Delta_GC F(3, 162) =   1,5708 [0,1985] 

Todas as defasagens de sro_med  F(3, 162) =    6,181 [0,0005] 

Todas as variáveis, defasagem 3 F(2, 162) =   3,3309 [0,0382] 
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Equação 2: sro_med 

Erros padrão HAC, largura de banda 4 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,00150058 0,00443143 -0,3386 0,73533  

Delta_GC_1 -0,00172584 0,256586 -0,0067 0,99464  

Delta_GC_2 0,251226 0,248499 1,0110 0,31354  

Delta_GC_3 0,132251 0,100012 1,3223 0,18792  

sro_med_1 0,481912 0,221646 2,1742 0,03114 ** 

sro_med_2 0,330819 0,184317 1,7948 0,07454 * 

sro_med_3 -0,245257 0,204494 -1,1993 0,23215  

S1 0,00122119 0,00523906 0,2331 0,81598  

S2 0,00351046 0,00507523 0,6917 0,49012  

S3 0,00413894 0,00510994 0,8100 0,41914  

S4 0,0021196 0,00484622 0,4374 0,66242  

S5 0,00801925 0,0052037 1,5411 0,12525  

S6 0,00329813 0,00563093 0,5857 0,55888  

S7 0,00429858 0,00538068 0,7989 0,42552  

S8 0,000928886 0,00774932 0,1199 0,90474  

S9 0,00207759 0,00430349 0,4828 0,62991  

S10 0,00154704 0,00454773 0,3402 0,73416  

S11 0,00254752 0,00601603 0,4235 0,67253  

 

Média var. dependente  0,003098  D.P. var. dependente  0,016070 

Soma resíd. Quadrados  0,032620  E.P. da regressão  0,014190 

R-quadrado  0,294357  R-quadrado ajustado  0,220308 

F(17, 162)  11,83021  P-valor(F)  1,12e-20 

Rô  0,029521  Durbin-Watson  1,940490 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de Delta_GC F(3, 162) =   1,8665 [0,1373] 

Todas as defasagens de sro_med  F(3, 162) =   11,056 [0,0000] 

Todas as variáveis, defasagem 3 F(2, 162) =   1,1747 [0,3115] 

 

 

Para o sistema como um todo 

Hipótese nula: a maior defasagem é 2 

Hipótese alternativa: a maior defasagem é 3 

Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(4) = 28,5311 [0,0000] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 137: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_r) para Milho 

Sistema VAR, máximo grau de defasagem 24 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 

 

defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1     -93,14334             2,633551*    3,401052*    2,943321* 

   2     -92,25932  0,77833    2,701290     3,578433     3,055312  

   3     -90,46230  0,46372    2,749180     3,735967     3,147456  

   4     -89,50478  0,75138    2,815321     3,911751     3,257850  

   5     -87,39807  0,37789    2,856480     4,062553     3,343261  

   6     -84,99548  0,30788    2,891206     4,206922     3,422240  

   7     -83,49412  0,55737    2,945524     4,370883     3,520811  

   8     -81,55696  0,42328    2,990369     4,525371     3,609908  
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   9     -71,05584  0,00032    2,849040     4,493685     3,512832  

  10     -70,10986  0,75562    2,915432     4,669719     3,623477  

  11     -68,46149  0,50945    2,966554     4,830485     3,718852  

  12     -66,95270  0,55489    3,020711     4,994284     3,817262  

  13     -63,59060  0,15120    3,034578     5,117795     3,875382  

  14     -60,84792  0,24102    3,061911     5,254771     3,946968  

  15     -53,96518  0,00808    2,999243     5,301746     3,928553  

  16     -52,18441  0,46858    3,047487     5,459633     4,021049  

  17     -50,15339  0,39768    3,090291     5,612080     4,108106  

  18     -47,31846  0,22520    3,115619     5,747050     4,177687  

  19     -39,76445  0,00448    3,038358     5,779432     4,144679  

  20     -37,36512  0,30859    3,073155     5,923872     4,223729  

  21     -32,44029  0,04304    3,053050     6,013410     4,247876  

  22     -27,86753  0,05756    3,040598     6,110602     4,279678  

  23     -26,79007  0,70729    3,104132     6,283778     4,387464  

  24     -24,03368  0,23861    3,131167     6,420456     4,458752  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 138: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_r) para Milho 
Sistema VAR, grau de defasagem 1 

Estimativas MQO, observações 2004:10-2014:04 (T = 115) 

Log da verossimilhança = -107,55701 

Determinante da matriz de covariâncias = 0,022254801 

AIC = 2,3575 

BIC = 3,0258 

HQC = 2,6288 

Teste Portmanteau: LB(28) = 110,468, gl = 108 [0,4161] 

 

Equação 1: delta_GC 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,671662 0,299674 -2,2413 0,02719 ** 

delta_GC_1 -0,286209 0,0652248 -4,3880 0,00003 *** 

sro_reg_1 0,598536 0,0851771 7,0270 <0,00001 *** 

S1 -0,72441 0,290298 -2,4954 0,01420 ** 

S2 1,04724 0,493479 2,1222 0,03627 ** 

S3 -0,471572 0,384819 -1,2254 0,22326  

S4 -0,442563 0,371985 -1,1897 0,23694  

S5 -0,94942 0,27012 -3,5148 0,00066 *** 

S6 -0,783432 0,480943 -1,6290 0,10644  

S7 -0,0932145 0,378667 -0,2462 0,80605  

S8 -0,537458 0,285555 -1,8821 0,06269 * 

S9 -0,667474 0,299453 -2,2290 0,02803 ** 

S10 -0,402259 0,37762 -1,0652 0,28930  

S11 -0,343063 0,252343 -1,3595 0,17701  

 

Média var. dependente  0,008850  D.P. var. dependente  1,434136 

Soma resíd. Quadrados  90,70219  E.P. da regressão  0,947651 

R-quadrado  0,613159  R-quadrado ajustado  0,563368 

F(13, 101)  18,46001  P-valor(F)  3,57e-21 

Rô -0,021955  Durbin-Watson  2,038186 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(1, 101) =   19,255 [0,0000] 

Todas as defasagens de sro_reg  F(1, 101) =   49,378 [0,0000] 

 

 

Equação 2: sro_reg 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 
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  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,945729 0,2738 3,4541 0,00081 *** 

delta_GC_1 0,248387 0,0679347 3,6563 0,00041 *** 

sro_reg_1 0,411787 0,0875785 4,7019 <0,00001 *** 

S1 0,263825 0,282508 0,9339 0,35260  

S2 -1,18931 0,498712 -2,3848 0,01896 ** 

S3 0,0206197 0,361438 0,0570 0,95462  

S4 0,180443 0,365154 0,4942 0,62227  

S5 0,456107 0,235982 1,9328 0,05606 * 

S6 0,70193 0,480344 1,4613 0,14704  

S7 -0,381284 0,366489 -1,0404 0,30065  

S8 0,25839 0,317826 0,8130 0,41814  

S9 0,43901 0,290557 1,5109 0,13393  

S10 0,323814 0,368001 0,8799 0,38099  

S11 -0,0967724 0,270786 -0,3574 0,72156  

 

Média var. dependente  1,733431  D.P. var. dependente  1,079218 

Soma resíd. Quadrados  95,86652  E.P. da regressão  0,974255 

R-quadrado  0,277990  R-quadrado ajustado  0,185058 

F(13, 101)  6,561753  P-valor(F)  6,61e-09 

Rô -0,030837  Durbin-Watson  2,057534 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(1, 101) =   13,368 [0,0004] 

Todas as defasagens de sro_reg  F(1, 101) =   22,108 [0,0000] 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 139: Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários para a 

 commodity Milho 
Modelo 3: MQO, usando as observações 2004:09-2014:04 (T = 116) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,624076 1,05065 0,5940 0,55375  

sro_med_1 0,540783 0,148198 3,6490 0,00041 *** 

RIBOV_1 1,12518 2,49485 0,4510 0,65289  

dif_Prod_Ind_1 1,63043 2,18352 0,7467 0,45685  

IGP_DI_1 58,1008 38,5043 1,5089 0,13421  

d_Ex_Agr_Pec_1 -0,000437888 0,000296554 -1,4766 0,14267  

dolar_1 -0,39158 0,510905 -0,7664 0,44507  

 

Média var. dependente  0,114138  D.P. var. dependente  2,125132 

Soma resíd. Quadrados  460,1788  E.P. da regressão  2,054708 

R-quadrado  0,113952  R-quadrado ajustado  0,065179 

F(6, 109)  3,392852  P-valor(F)  0,004165 

Log da verossimilhança -244,5223  Critério de Akaike  503,0446 

Critério de Schwarz  522,3198  Critério Hannan-Quinn  510,8692 

Rô -0,136310  Durbin-Watson  2,257853 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 141: Teste de Omissão de Variáveis na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para 

 a commodity Milho 
Modelo 4: MQO, usando as observações 2004:09-2014:04 (T = 116) 

Variável dependente: delta_spot 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,137404 0,189021 0,7269 0,46876  

sro_med_1 0,478142 0,136883 3,4931 0,00068 *** 

 

Média var. dependente  0,114138  D.P. var. dependente  2,125132 

Soma resíd. Quadrados  484,3924  E.P. da regressão  2,061324 

R-quadrado  0,067330  R-quadrado ajustado  0,059149 

F(1, 114)  12,20161  P-valor(F)  0,000681 

Log da verossimilhança -247,4966  Critério de Akaike  498,9931 

Critério de Schwarz  504,5003  Critério Hannan-Quinn  501,2287 

Rô -0,039334  Durbin-Watson  2,062434 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Tabela 142: Teste de Restrição Linear com a constante igual a zero na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo 

 método dos MQO, para a commodity Milho 

Com constante = zero 
 

Conjunto de restrições 

 1: b[const] = 0 

 2: b[sro_med_1] = 1 

 3: b[RIBOV_1] = 0 

 4: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 5: b[IGP_DI_1] = 0 

 6: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 7: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(7, 109) = 5,63283, com p-valor = 1,44818e-005 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const              0,00000       0,00000       NA        NA    

  sro_med_1          1,00000       0,00000       NA        NA    

  RIBOV_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

  dif_Prod_Ind_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  IGP_DI_1           0,00000       0,00000       NA        NA    

  d_Ex_Agr_Pec_1     0,00000       0,00000       NA        NA    

  dolar_1            0,00000       0,00000       NA        NA    

 

  Erro padrão da regressão = 2,13574 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 144: Teste de Restrição Linear sem restrição do coeficiente da constante na Regressão de  

 St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO para a commodity Milho 

Sem restrição da constante 
Conjunto de restrições 

 1: b[sro_med_1] = 1 

 2: b[RIBOV_1] = 0 

 3: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 4: b[IGP_DI_1] = 0 
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 5: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 6: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(6, 109) = 6,19747, com p-valor = 1,27223e-005 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,162798      0,198580      0,8198    0,4140 

  sro_med_1         1,00000       0,00000      NA        NA      

  RIBOV_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000       0,00000      NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  dolar_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 2,13877 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 145: Teste de Restrição Linear sem restrição dos coeficientes da constante e da variável Spread 

 St (ρ_m) na Regressão de St (ρ_m) em ΔPt pelo método dos MQO, para a commodity Milho 

Sem restrição da constante e de St (ρ_m) 
Conjunto de restrições 

 1: b[RIBOV_1] = 0 

 2: b[dif_Prod_Ind_1] = 0 

 3: b[IGP_DI_1] = 0 

 4: b[d_Ex_Agr_Pec_1] = 0 

 5: b[dolar_1] = 0 

 

Estatística de teste: F robusto(5, 109) = 1,10803, com p-valor = 0,360408 

 

Estimativas restritas: 

 

                   coeficiente   erro padrão   razão-t   p-valor 

  -------------------------------------------------------------- 

  const             0,137404      0,191561      0,7173    0,4747 

  sro_med_1         0,478142      0,166672      2,869     0,0049 *** 

  RIBOV_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

  dif_Prod_Ind_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  IGP_DI_1          0,00000       0,00000      NA        NA      

  d_Ex_Agr_Pec_1    0,00000       0,00000      NA        NA      

  dolar_1           0,00000       0,00000      NA        NA      

 

  Erro padrão da regressão = 2,06132 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 146: Teste de Seleção de Defasagens das variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) da Média Amostral para 

 a commodity Milho 

Sistema VAR, máximo grau de defasagem 24 

 

Os asteriscos abaixo indicam os melhores (isto é, os mínimos) valores 

dos respectivos critérios de informação. AIC = critério de Akaike, 

BIC = critério Bayesiano de Schwarz, e HQC = critério de Hannan-Quinn. 

 

defas.     log.L    p(LR)       AIC          BIC          HQC 

 

   1      -3,39722             0,682548     1,450049     0,992318  

   2      15,87393  0,00000    0,350567     1,227711     0,704590  
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   3      28,21756  0,00006    0,169183     1,155970*    0,567459* 

   4      32,94533  0,05067    0,153362     1,249792     0,595891  

   5      35,00765  0,38940    0,195486     1,401559     0,682267  

   6      38,88595  0,10091    0,198131     1,513847     0,729165  

   7      40,41436  0,54836    0,251862     1,677220     0,827149  

   8      41,04960  0,86636    0,325009     1,860010     0,944548  

   9      42,68200  0,51453    0,376478     2,021123     1,040271  

  10      43,97285  0,63007    0,435373     2,189660     1,143418  

  11      48,51116  0,05921    0,423670     2,287601     1,175969  

  12      55,49706  0,00739    0,358760     2,332333     1,155311  

  13      60,36102  0,04527    0,339978     2,423194     1,180782  

  14      67,36615  0,00726    0,274649     2,467509     1,159706  

  15      71,28323  0,09785    0,276452     2,578954     1,205761  

  16      72,07681  0,81110    0,346156     2,758302     1,319719  

  17      73,28921  0,65815    0,406756     2,928545     1,424571  

  18      77,98107  0,05219    0,391716     3,023148     1,453784  

  19      89,08412  0,00018    0,237302     2,978376     1,343623  

  20      94,28868  0,03407    0,211116     3,061833     1,361689  

  21     106,76918  0,00005    0,026757     2,987117     1,221583  

  22     114,30872  0,00454   -0,050190     3,019814     1,188890  

  23     119,61480  0,03129   -0,078583     3,101064     1,204750  

  24     125,39705  0,02090   -0,117327*    3,171962     1,210258  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 147: Teste de Causalidade Granger para as variáveis ΔΨt e Spread St (ρ_m) da Média Amostral 

 para a commodity Milho 
Sistema VAR, grau de defasagem 3 

Estimativas MQO, observações 2004:12-2014:04 (T = 113) 

Log da verossimilhança = 34,448323 

Determinante da matriz de covariâncias = 0,0018632016 

AIC = 0,0275 

BIC = 0,8964 

HQC = 0,3801 

Teste Portmanteau: LB(28) = 131,974, gl = 100 [0,0177] 

 

Equação 1: delta_GC 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const 0,249923 0,418903 0,5966 0,55219  

delta_GC_1 1,84629 1,38366 1,3343 0,18528  

delta_GC_2 3,20321 1,90166 1,6844 0,09538 * 

delta_GC_3 -0,0450308 0,118396 -0,3803 0,70454  

sro_med_1 2,72641 1,39523 1,9541 0,05363 * 

sro_med_2 1,05379 1,3905 0,7578 0,45042  

sro_med_3 -3,42547 1,84907 -1,8525 0,06705 * 

S1 -0,243004 0,634977 -0,3827 0,70280  

S2 1,00762 0,520649 1,9353 0,05593 * 

S3 -0,0589861 0,784478 -0,0752 0,94022  

S4 -0,495764 0,404389 -1,2260 0,22325  

S5 -0,80175 0,713377 -1,1239 0,26390  

S6 -1,04407 0,547936 -1,9055 0,05974 * 

S7 0,0990551 0,723035 0,1370 0,89132  

S8 -0,648518 0,337131 -1,9236 0,05739 * 

S9 0,202447 0,71015 0,2851 0,77621  

S10 -0,122764 0,433893 -0,2829 0,77784  

S11 -0,57977 0,503943 -1,1505 0,25284  

 

Média var. dependente  0,005757  D.P. var. dependente  1,444932 
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Soma resíd. Quadrados  91,57846  E.P. da regressão  0,981827 

R-quadrado  0,608366  R-quadrado ajustado  0,538284 

F(17, 95)  13,77778  P-valor(F)  9,65e-19 

Rô  0,000608  Durbin-Watson  1,995630 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(3, 95) =   1,8302 [0,1469] 

Todas as defasagens de sro_med  F(3, 95) =   3,9314 [0,0108] 

Todas as variáveis, defasagem 3 F(2, 95) =   2,9236 [0,0586] 

 

 

Equação 2: sro_med 

Erros padrão HAC, largura de banda 3 (Núcleo de Bartlett) 

  Coeficiente Erro Padrão razão-t p-valor  

Const -0,114592 0,410656 -0,2790 0,78082  

delta_GC_1 -2,61162 1,38352 -1,8877 0,06212 * 

delta_GC_2 -3,4964 1,89249 -1,8475 0,06779 * 

delta_GC_3 0,0300873 0,116321 0,2587 0,79646  

sro_med_1 -2,48204 1,39496 -1,7793 0,07839 * 

sro_med_2 -0,575964 1,39828 -0,4119 0,68133  

sro_med_3 3,70527 1,84372 2,0097 0,04730 ** 

S1 0,00966349 0,632038 0,0153 0,98783  

S2 -1,02098 0,508708 -2,0070 0,04759 ** 

S3 -0,185153 0,78158 -0,2369 0,81325  

S4 0,445995 0,390156 1,1431 0,25586  

S5 0,561142 0,712689 0,7874 0,43303  

S6 0,998205 0,544253 1,8341 0,06977 * 

S7 -0,330578 0,710394 -0,4653 0,64275  

S8 0,405334 0,32951 1,2301 0,22169  

S9 -0,405666 0,708863 -0,5723 0,56849  

S10 0,202761 0,424731 0,4774 0,63418  

S11 0,392466 0,502578 0,7809 0,43680  

 

Média var. dependente -0,082889  D.P. var. dependente  1,150289 

Soma resíd. Quadrados  90,28412  E.P. da regressão  0,974864 

R-quadrado  0,390772  R-quadrado ajustado  0,281752 

F(17, 95)  8,100386  P-valor(F)  3,65e-12 

Rô -0,004333  Durbin-Watson  2,006421 

Testes-F com zero restrições: 

Todas as defasagens de delta_GC F(3, 95) =   2,1661 [0,0971] 

Todas as defasagens de sro_med  F(3, 95) =   16,994 [0,0000] 

Todas as variáveis, defasagem 3 F(2, 95) =   3,0505 [0,0520] 

 

 

Para o sistema como um todo 

Hipótese nula: a maior defasagem é 2 

Hipótese alternativa: a maior defasagem é 3 

Teste de razão de verossimilhança: Qui-quadrado(4) = 21,5419 [0,0002] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 146: Autocorrelação dos excessos de retorno (ρm) para boi gordo 

Função de autocorrelação para ro_m 

 

 Defas.   FAC          FACP         Estat. Q [p-valor] 

 

    1  -0,0644       -0,0644          0,7682  [0,381] 
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    2   0,1085        0,1048          2,9578  [0,228] 

    3   0,1125        0,1274 *        5,3244  [0,150] 

    4   0,1088        0,1164          7,5502  [0,110] 

    5   0,0080       -0,0011          7,5622  [0,182] 

    6   0,0430        0,0052          7,9148  [0,244] 

    7   0,1443  *     0,1254 *       11,8979  [0,104] 

    8   0,0531        0,0610         12,4397  [0,133] 

    9   0,0714        0,0503         13,4268  [0,144] 

   10   0,0908        0,0568         15,0307  [0,131] 

   11  -0,0049       -0,0459         15,0355  [0,181] 

   12   0,0584        0,0175         15,7082  [0,205] 

   13  -0,0690       -0,0974         16,6512  [0,216] 

   14  -0,0630       -0,1231 *       17,4430  [0,233] 

   15  -0,0655       -0,0975         18,3021  [0,247] 

   16   0,0108       -0,0038         18,3258  [0,305] 

   17   0,0298        0,0611         18,5060  [0,358] 

   18  -0,0268        0,0081         18,6531  [0,413] 

   19  -0,0097       -0,0212         18,6723  [0,478] 

   20  -0,0110       -0,0030         18,6972  [0,542] 

   21  -0,0593       -0,0274         19,4290  [0,558] 

   22   0,0706        0,1208         20,4728  [0,553] 

   23  -0,1210       -0,0620         23,5557  [0,429] 

   24  -0,0507       -0,0733         24,1016  [0,456] 

   25  -0,0207       -0,0138         24,1932  [0,508] 

   26   0,0355        0,0515         24,4635  [0,549] 

   27  -0,0626       -0,0271         25,3112  [0,557] 

   28   0,0828        0,0744         26,8019  [0,529] 

   29   0,0464        0,0359         27,2727  [0,557] 

   30  -0,0682       -0,0480         28,2988  [0,555] 

   31  -0,0292       -0,0274         28,4874  [0,596] 

   32   0,0868        0,0865         30,1703  [0,559] 

   33   0,0714        0,1262 *       31,3164  [0,551] 

   34  -0,0839       -0,0832         32,9077  [0,521] 

   35   0,0992        0,0474         35,1503  [0,461] 

   36   0,1236  *     0,1192         38,6537  [0,351] 

   37   0,0081        0,0180         38,6689  [0,394] 

   38  -0,0430       -0,1264 *       39,0998  [0,420] 

   39   0,0233       -0,0872         39,2269  [0,460] 

   40  -0,0473       -0,0923         39,7541  [0,481] 

   41  -0,0162        0,0028         39,8164  [0,523] 

   42  -0,0248       -0,0273         39,9639  [0,561] 

   43   0,0007       -0,0241         39,9640  [0,604] 

   44   0,0402        0,0157         40,3571  [0,629] 

   45  -0,0268       -0,0244         40,5322  [0,662] 

   46  -0,1215       -0,1037         44,1648  [0,549] 

   47   0,0158        0,0497         44,2268  [0,588] 

   48   0,0217        0,0851         44,3446  [0,623] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 147: Autocorrelação dos excessos de retorno para a variável St (ρm) da commodity Café Arábica 

Função de autocorrelação para ro_m 

 

 Defas.   FAC          FACP         Estat. Q [p-valor] 

 

    1   0,0976        0,0976          1,7618  [0,184] 

    2   0,1809  **    0,1730 **       7,8509  [0,020] 

    3   0,0129       -0,0193          7,8822  [0,049] 

    4   0,0494        0,0194          8,3409  [0,080] 

    5   0,0680        0,0662          9,2164  [0,101] 

    6   0,0958        0,0764         10,9622  [0,090] 

    7   0,0614        0,0267         11,6830  [0,111] 

    8   0,1336  *     0,1030         15,1179  [0,057] 

    9   0,0096       -0,0254         15,1359  [0,087] 

   10   0,1379  *     0,0998         18,8394  [0,042] 
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   11   0,1342  *     0,1204         22,3679  [0,022] 

   12   0,0069       -0,0695         22,3772  [0,034] 

   13   0,0897        0,0451         23,9721  [0,031] 

   14   0,0438        0,0340         24,3542  [0,042] 

   15   0,0522        0,0019         24,9003  [0,051] 

   16  -0,0063       -0,0598         24,9083  [0,071] 

   17   0,0993        0,0873         26,9082  [0,059] 

   18   0,0067       -0,0356         26,9172  [0,081] 

   19   0,0803        0,0247         28,2422  [0,079] 

   20   0,0514        0,0510         28,7894  [0,092] 

   21  -0,0126       -0,0947         28,8225  [0,118] 

   22  -0,0134       -0,0342         28,8603  [0,149] 

   23   0,0077        0,0215         28,8728  [0,185] 

   24   0,0344        0,0115         29,1232  [0,216] 

   25   0,0678        0,0235         30,1029  [0,220] 

   26  -0,0222       -0,0274         30,2084  [0,259] 

   27  -0,0534       -0,0953         30,8253  [0,278] 

   28  -0,0326       -0,0353         31,0565  [0,315] 

   29  -0,0604       -0,0173         31,8540  [0,326] 

   30  -0,0129       -0,0477         31,8907  [0,373] 

   31  -0,0504       -0,0429         32,4541  [0,395] 

   32  -0,0384       -0,0097         32,7832  [0,428] 

   33   0,0271        0,0502         32,9480  [0,470] 

   34   0,0686        0,0851         34,0122  [0,467] 

   35   0,0023       -0,0038         34,0134  [0,516] 

   36   0,0579        0,0465         34,7828  [0,526] 

   37  -0,0377       -0,0074         35,1105  [0,558] 

   38  -0,0186       -0,0070         35,1913  [0,600] 

   39   0,0032        0,0289         35,1936  [0,644] 

   40  -0,0097        0,0087         35,2159  [0,685] 

   41   0,0158        0,0222         35,2752  [0,722] 

   42   0,0098        0,0144         35,2983  [0,758] 

   43  -0,0076       -0,0083         35,3121  [0,791] 

   44   0,0015       -0,0342         35,3127  [0,822] 

   45  -0,0425       -0,0379         35,7537  [0,836] 

   46  -0,0652       -0,0507         36,8005  [0,832] 

   47  -0,0367       -0,0392         37,1346  [0,848] 

   48  -0,0391       -0,0081         37,5158  [0,862] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 148: Autocorrelação dos excessos de retorno para a variável ρm da commodity US Dólar 

Função de autocorrelação para sro_med 

 

 Defas.   FAC          FACP         Estat. Q [p-valor] 

 

    1   0,4694  ***   0,4694 ***     40,9843  [0,000] 

    2   0,2732  ***   0,0678         54,9463  [0,000] 

    3   0,0854       -0,0851         56,3173  [0,000] 

    4   0,1563  **    0,1683 **      60,9368  [0,000] 

    5   0,0519       -0,0835         61,4486  [0,000] 

    6  -0,0305       -0,0952         61,6264  [0,000] 

    7  -0,1190       -0,0633         64,3488  [0,000] 

    8  -0,1220  *    -0,0519         67,2303  [0,000] 

    9   0,0354        0,1807 **      67,4746  [0,000] 

   10  -0,0960       -0,2055 ***     69,2784  [0,000] 

   11  -0,1579  **   -0,0961         74,1857  [0,000] 

   12  -0,2416  ***  -0,0732         85,7430  [0,000] 

   13  -0,1280  *    -0,0116         89,0063  [0,000] 

   14  -0,1136       -0,0103         91,5927  [0,000] 

   15  -0,0571        0,0128         92,2506  [0,000] 

   16  -0,0474        0,0473         92,7064  [0,000] 

   17  -0,0366       -0,0389         92,9797  [0,000] 

   18  -0,0086       -0,0616         92,9948  [0,000] 

   19   0,0147        0,0310         93,0397  [0,000] 
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   20   0,0050       -0,0308         93,0449  [0,000] 

   21  -0,0237       -0,0071         93,1621  [0,000] 

   22   0,0656        0,0856         94,0679  [0,000] 

   23   0,0915        0,0227         95,8387  [0,000] 

   24   0,0682       -0,0576         96,8283  [0,000] 

   25   0,0527        0,0123         97,4228  [0,000] 

   26   0,0709        0,0374         98,5053  [0,000] 

   27   0,0484       -0,0156         99,0146  [0,000] 

   28   0,0560        0,0259         99,7004  [0,000] 

   29   0,0493        0,0359        100,2349  [0,000] 

   30   0,0122       -0,0157        100,2677  [0,000] 

   31   0,0462        0,0351        100,7439  [0,000] 

   32   0,1110        0,0894        103,5085  [0,000] 

   33   0,0276       -0,0801        103,6810  [0,000] 

   34  -0,0315       -0,0168        103,9061  [0,000] 

   35  -0,0186        0,0462        103,9852  [0,000] 

   36  -0,0666       -0,1016        105,0054  [0,000] 

   37   0,0171        0,1459 **     105,0731  [0,000] 

   38  -0,0256       -0,0586        105,2256  [0,000] 

   39  -0,0291       -0,0092        105,4247  [0,000] 

   40  -0,0874       -0,0164        107,2324  [0,000] 

   41   0,0499        0,0728        107,8265  [0,000] 

   42   0,0104       -0,0048        107,8527  [0,000] 

   43  -0,0391       -0,0701        108,2225  [0,000] 

   44  -0,0794        0,0104        109,7572  [0,000] 

   45  -0,0289        0,0385        109,9622  [0,000] 

   46   0,0126       -0,0374        110,0011  [0,000] 

   47   0,0033        0,0105        110,0038  [0,000] 

   48   0,0295        0,0298        110,2225  [0,000] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Tabela 149: Autocorrelação dos excessos de retorno para a variável ρm da commodity Milho 

Função de autocorrelação para ro_m 

 

 Defas.   FAC          FACP         Estat. Q [p-valor] 

 

    1   0,0431        0,0431          0,2213  [0,638] 

    2   0,0911        0,0894          1,2174  [0,544] 

    3   0,1215        0,1152          3,0069  [0,391] 

    4   0,0675        0,0525          3,5635  [0,468] 

    5   0,0170       -0,0071          3,5991  [0,608] 

    6   0,1251        0,1035          5,5454  [0,476] 

    7   0,0196       -0,0006          5,5938  [0,588] 

    8   0,0055       -0,0181          5,5976  [0,692] 

    9   0,1488        0,1268          8,4302  [0,491] 

   10   0,1651  *     0,1529         11,9518  [0,288] 

   11   0,0074       -0,0206         11,9590  [0,367] 

   12   0,0152       -0,0522         11,9892  [0,447] 

   13  -0,0414       -0,0917         12,2170  [0,510] 

   14  -0,1836  **   -0,2079 **      16,7395  [0,270] 

   15  -0,0835       -0,1117         17,6850  [0,280] 

   16  -0,0298       -0,0231         17,8065  [0,335] 

   17  -0,0433        0,0253         18,0663  [0,385] 

   18  -0,0461       -0,0095         18,3635  [0,432] 

   19  -0,0471       -0,0613         18,6760  [0,478] 

   20  -0,0586       -0,0424         19,1661  [0,511] 

   21  -0,0460       -0,0176         19,4703  [0,555] 

   22  -0,0570       -0,0177         19,9437  [0,587] 

   23  -0,1745  *    -0,0897         24,4259  [0,381] 

   24  -0,1279       -0,0189         26,8602  [0,311] 

   25  -0,1913  **   -0,1304         32,3667  [0,148] 

   26  -0,0486       -0,0040         32,7261  [0,170] 

   27  -0,1221       -0,0942         35,0191  [0,138] 

   28  -0,0718       -0,0608         35,8212  [0,147] 



231 
 

   29  -0,0485       -0,0035         36,1910  [0,168] 

   30  -0,0417        0,0044         36,4680  [0,193] 

   31   0,0036        0,0747         36,4700  [0,229] 

   32  -0,0920       -0,0540         37,8484  [0,220] 

   33  -0,0125        0,0437         37,8740  [0,257] 

   34  -0,0772       -0,0306         38,8689  [0,260] 

   35  -0,0638       -0,0287         39,5558  [0,274] 

   36   0,0647        0,0901         40,2730  [0,287] 

   37  -0,0107       -0,0161         40,2930  [0,327] 

   38   0,0219        0,0014         40,3775  [0,366] 

   39   0,1846  **    0,1313         46,4370  [0,193] 

   40   0,0216       -0,0192         46,5213  [0,222] 

   41  -0,0185       -0,0974         46,5836  [0,253] 

   42   0,0931        0,0131         48,1875  [0,237] 

   43  -0,0606       -0,1241         48,8765  [0,249] 

   44   0,0935        0,1115         50,5391  [0,231] 

   45  -0,0264       -0,0850         50,6733  [0,260] 

   46   0,1190        0,0708         53,4424  [0,210] 

   47   0,1047        0,1061         55,6174  [0,182] 

   48   0,0607       -0,0966         56,3596  [0,191] 

Fonte: elaborado pelo autor 

 


