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RESUMO 

Muitos estudos procuram relacionar dividendos com retornos futuros no 

mercado acionário. Campbell e Shiller em 1988 e Vuoltenahoo em 1999, 

fundamentam modelos que, de formas distintas, a variável dividendos é levada em 

consideração. No entanto, ambos os modelos, partem de premissas de 

estacionaridade em suas variáveis, o que é questionável do ponto de vista empírico. 

Em 2010 um novo modelo é proposto, o Modelo de Cointegração Loglinear (MCLL) 

por Jiang e Lee que, se baseia nos dois modelos citados anteriormente, mas 

pressupõe que premissas de estacionaridade, podem ser melhor fundamentadas 

através da cointegração entre as variáveis Dividend Yield e Book-to-Market Ratio, 

além de, apresentar um poder preditivo melhor do que os modelos predecessores.  A 

proposta deste trabalho é adaptar este modelo ao mercado brasileiro, com o propósito 

de verificar se este tem, não só algum poder preditivo, mas também verificar se é um 

modelo melhor do que aqueles em que se baseia. Dois horizontes amostrais (médias 

móveis e trimestral) e duas ponderações (equal weighted e value weighted) foram 

feitas, com a finalidade de minimizar problemas de tamanho da amostra e 

sazonalidade na política de dividendos. Os resultados das regressões (In the sample) 

no horizonte amostral trimestral apresentaram, maior significância estatística, 

principalmente para os modelos de Voultenahoo e o MCLL. Além disso, para as 

regressões um passo à frente (Out-of-the-sample), os resultados do teste de Diebold-

Mariano, no mesmo horizonte amostral, evidenciaram superioridade do MCLL em 

quase todas as comparações feitas. No entanto, apesar dos resultados apresentados, 

uma conclusão definitiva é no mínimo precipitada, uma vez que 1) para alguns testes 

realizados, especificamente naqueles em que ajustes mitigadores foram feitos, como 

o caso da ponderação de médias móveis, os resultados foram piores e 2), o MCLL 

apresentou resultados semelhantes aos outros modelos em parte dos testes.    

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Many studies seek to relate dividends to stock market excess returns. 

Campbell and Shiller in 1988 and Vuoltenahoo in 1999, grounded models, in which, in 

distinct ways, the dividends is, take in consideration. However, both models, assume 

stationarity premises that is at least, controversial based on empirical evidence. In 

2010, a new model is proposed, Loglinear Cointegration Model (LLCM) by Jiang and 

Lee that is based on the two models mentioned above, but presupposes that 

stationarity premises can be better grounded through the cointegration between 

Dividend Yield and Book-to-Market Ratio, besides to have a predictive power better 

than the predecessors’ models. The purpose of this paper is to adapt this model to the 

Brazilian market aiming to verifying if it has not only some predictive power but, also to 

verify if it really is a better model than those on which it is based. Two sample horizons 

(Moving Average and Quarterly) and two ponderations (Value-Weighted and Equal-

Weighted) were made in order to minimize problems related to the sample’s size and 

seasonality from the dividends policy. The results for the regressions In the Sample in 

the quarterly horizon presented greater statistical significance than the results from the 

moving average horizon. In addition, for regressions Out of the Sample, the Diebold-

Mariano test results, in the same sample horizon, presented LLCM superior in almost 

all comparisons made. However, in spite of the results presented, a definitive 

conclusion is at least hasty, since 1) for some tests carried out, specifically in those in 

which mitigating adjustments were made, such as the case of moving averages, the 

results are worst and 2) LLCM presented similar results to other models in part of the 

tests made.   
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1 INTRODUÇÃO 

Modelos que tentam entender as flutuações dos preços das ações em 

termos de fundamentos de fluxo de caixa ou rentabilidade são conhecidos e utilizados.  

Especificamente, um modelo que utiliza o dividend yield como uma proxy 

destes fundamentos foi desenvolvido por Campbell e Shiller’s (1988). Este modelo 

relaciona o dividend yield, como o valor presente dos retornos futuros esperados e a 

taxa futura de crescimento dos dividendos. Apesar de ser conveniente em termos de 

implementação empírica, este modelo parte de uma premissa de estabilidade na 

política de dividendos ao longo do tempo por parte das companhias, o que 

frequentemente não acontece. 

Vuolteenaho (2000, 2002), desenvolveu um método alternativo, o modelo 

loglinear book-to-market (Log BM), do qual relaciona o indicador book value / market 

value, com rentabilidade futura, taxas de juros e retornos dos preços da ação. 

Ambos os modelos provêm um entendimento útil com relação as flutuações 

nos preços das ações. Particularmente o modelo de Vuolteenaho é atrativo na medida 

que não é suportado sobre a premissa da instabilidade das políticas corporativas 

relacionadas a dividendos. No entanto, este modelo é suportado sobre a suposição 

de estacionaridade entre a diferença entre log Book Value e log Market Value mesmo 

as duas séries sendo não estacionárias. 

O modelo proposto neste trabalho, Modelo de Cointegração Loglinear 

(MCLL) visa explicar a rentabilidade futura e o excesso dos retornos das ações em 

termos de uma combinação linear, ou “spread” entre Log BM e Log DY. Este modelo 

mostra que esta combinação linear pode ser expressa como o valor presente de todos 

os retornos futuros esperados e retornos sobre patrimônio líquido (ROE).  

A intuição por trás deste modelo é diretamente baseada em estudos 

anteriores que comprovaram que ambos, Dividend Yield e Book-to-Market tem poder 

preditivo com relação ao retorno das ações, (Fama e French, 1988, 1989, 1983; 

Campbell e Shiller, 1988; Vuolteenaho, 2000). No entanto, como a premissa de 

estacionaridade nestas variáveis é frequentemente suspeita, o modelo, ao explorar as 

possíveis cointegrações entre as variáveis em questão, de uma maneira explícita 

endereça melhor premissas que suportam os modelos anteriores.  
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O objetivo deste trabalho é responder à questão se os dividendos têm ou 

não algum poder preditivo com relação ao retorno futuro no valor das ações baseando-

se na aplicação e comparação de 3 modelos que abordam em certo nível esta variável 

e, paralelamente, verificar qual destes três modelos oferece a melhor resposta para 

esta questão. 

Resultados mostram que há evidências de poder preditivo principalmente 

para os modelos de Vuolteenaho e o MCLL e que o MCLL apresenta maior precisão 

em parte dos cenários traçados. 

Esta dissertação está organizada em 4 capítulos. O primeiro trata da 

Revisão da Literatura cuja principal ênfase está na evolução do pensamento sobre a 

razão de existir políticas de dividendos e do poder preditivo destes desde a primeira 

citação registrada, em trabalho de Charles Down na primeira metade do século 20, 

até trabalhos contemporâneos em que uma maior formalização nos procedimentos de 

análise é considerada. O segundo capítulo (Dados e Metodologia) discrimina 1) a 

fonte dos dados utilizado 2) descrição dos modelos objeto deste estudo e da 

metodologia utilizada para as análises dividido em; testes iniciais, previsão e previsão 

um passo à frente. O terceiro capítulo (Resultados), mostra e discute os resultados 

dos testes propriamente, segregando os testes em duas amostras com período 

amostral distintos e também duas ponderações distintas. Por fim, o último capítulo 

apresenta as principais conclusões do presente trabalho.       
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Diversos modelos preditivos com relação ao retorno das ações utilizando 

dividendos já foram propostos. No entanto, tais modelos partem de premissas muitas 

vezes não verificadas empiricamente. Dentre os diversos modelos propostos 

particularmente um, o Modelo de Cointegração Loglinear (MCLL), apresentado por 

Jiang e Lee (2006) endereça uma solução em que não é suportado por tais premissas. 

Ao incorporar dois índices Dividend Yield e Book-to-Market, ambos sendo base para 

modelos conhecidos (Campbell e Shiller (1989) e Voulteenaho (1999)), o MCLL 

explora possíveis cointegrações entre ambos os índices, como resultado, além de 

solucionar os problemas de não constância na política de dividendos e 

estacionaridade, tende a performar melhor do que os modelos dos quais são base 

para o MCLL. O objetivo deste trabalho é adaptar este modelo para o Brasil, para isto 

é utilizado as ações que compõe o índice Bovespa a partir do quarto trimestre de 1999 

ao primeiro trimestre de 2018 ponderando as variáveis dos modelos pelas 

participações percentuais das ações que compõe o índice pelo período escolhido em 

duas ponderações distintas, uma value-weighted e outra equal-weighted. Tais 

variáveis também foram selecionadas em dois horizontes amostrais distintos,  uma 

em base trimestral, para que haja uma amostra representativa para os testes que 

serão feitos nas séries de tempos constituídas e outra em base de médias móveis 

(perfazendo para cada n da amostra quatro trimestres consecutivos e, deslocando um 

trimestre para n+1, assim ¾ da amostragem de cada período acaba sendo igual ao 

do período anterior), a intenção com este horizonte amostral é justamente minimizar 

efeitos sazonais que são significativos em termos de política de dividendos. 

     

2.1 Evolução da literatura sobre dividendos e de 

métodos de Valuation que o utilizam 

A hipótese de que dividendos tem um poder preditivo com relação a retorno 

de ações não é recente. Charles Dow em seu livro Scientific Stock Speculation, de 

1920, página 21 argumenta que “valor (de uma ação) é determinado 

aproximadamente por ganhos disponíveis para dividendos” e na página 58 ele cita, “É 

possível derivar um entendimento razoavelmente preciso sobre o valor de uma 
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determinada ação. Deve ser considerado essencialmente com referência a sua 

habilidade de manter ou aumentar os dividendos. ” 

Contudo, foi somente na década de 50 que um modelo foi apresentado 

além do tradicional Dividend Yield convencional. Gordon e Shapiro (1956) 

apresentaram o modelo, Dividend Discount Model (DDM), do qual foi refinado 

posteriormente por Gordon (1962) em que calcula o valor intrínseco de uma 

determinada ação equalizando o valor presente da ação com seus dividendos futuros. 

Gordon colocava no modelo não só o custo de oportunidade de capital, expresso 

através da rentabilidade mínima esperada pela empresa, mas também uma taxa de 

crescimento esperado para os dividendos nos próximos anos.  Apesar de amplamente 

utilizado este modelo baseia-se em um crescimento constante dos dividendos na 

perpetuidade e diversas variações foram apresentadas posteriormente a fim de 

“corrigir” tal premissa. 

Mesmo assim, independente da popularidade da suposição do poder 

preditivo dos dividendos com relação ao valor intrínseco de uma ação, alguns 

estudiosos questionam este fato, e ainda mais, tentam entender as razões de uma 

companhia pagar dividendos sendo este fato considerado a primeira grande incógnita 

em Finanças Corporativas (Feldstein e Green, 1983). 

Modigliani e Miller,1961, contestam o papel dos dividendos como um 

fundamento importante na previsão do retorno das ações. Basicamente eles 

argumentam que qualquer mudança no payout dos lucros destinados a pagamento de 

dividendos (payout dividend) acarretaria em uma proporção inversa do montante 

captado via outras fontes de financiamentos utilizado para futuros investimentos da 

companhia. Assim, um aumento no payout dividend faz com que a companhia, ou 

lance novas ações ou capte recursos de terceiros, para cumprir com seus 

investimentos futuros, sendo que, em ambas as medidas, o efeito anularia qualquer 

mudança no valor da companhia (Enterprise Value) em decorrência de uma mudança 

na política de dividendos. Os autores estendem seus estudos concluindo que o valor 

da companhia não só não é afetado pelas mudanças nas políticas de dividendos, 

como também qualquer perspectiva futura de mudança nesta política, uma vez que 

aumento no pagamento dos dividendos invariavelmente reduzirá o fluxo de dividendos 

futuros diminuindo assim o valor da companhia na perpetuidade. Ou seja, um aumento 

no fluxo de dividendos no presente diminui o fluxo de dividendos no futuro o que anula 
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qualquer aumento no valor da companhia em função de aumento dos dividendos 

pagos. Os autores concluem que os investidores na verdade são indiferentes a 

dividendos uma vez que para eles independe o ganho através de dividendos ou ganho 

de capital (valorização da ação). Esta teoria ficou conhecida como Dividend 

Irrelevance Theory. 

A resposta para tais conclusões foi feita por Gordon (1962) e Lintner (1962), 

através da teoria conhecida como Bird in the Hand Theory. Basicamente os autores 

argumentam que os investidores são avessos ao risco e que preferem receber 

dividendos hoje do que um ganho de capital futuro. Ou seja, em condições de 

incerteza, os investidores tenderão a descontar os dividendos futuros a uma taxa 

maior do que os dividendos a serem pagos no curto prazo. Por causa disso, os 

investidores prefeririam empresas que pagam mais dividendos no presente e estariam 

dispostos a pagar um prêmio por isso. 

Lintner (1962), ainda argumenta que mesmo em cenários idealizados pela 

teoria neoclássica de mercados eficientes com agentes agindo de maneira 

estritamente racional e com pleno acesso a informação, valuations ótimos são 

definidos pelo fluxo de caixa futuro para o investidor, em outras palavras dividendos, 

e não pelo lucro das companhias, em outras palavras, modelos de valuation baseados 

nos lucros serão válidos apenas se poderem ser “reduzidos” ao fluxo de dividendos 

de forma idêntica.  

Uma contra resposta vem por Modigliani e Miller na forma do Sparrow in 

the hand mistake, em que os autores argumentam que os investidores serão 

indiferentes aos dividendos uma vez que eles reinvestem estes em compra de ações, 

da mesma empresa ou diferente e que para esta tomada de decisão o que é levado 

em consideração é o risco no fluxo operacional de caixa futuro da companhia e não 

nas decisões com relação a política de dividendos. 

Fischer Black em artigo publicado em 1976, acabou definindo a 

controvérsia com relação a prática de pagamento de dividendos por parte das 

companhias e a razão porque elas à praticam mesmo aparentemente não havendo 

uma fundamentação racional para fazê-lo, no que ele denominou de The Dividend 

Puzzle. Fischer contra argumenta as principais razões que fundamentam o 

pagamento de dividendos tais como; 1) altos custos de transação envolvendo a venda 

sistemática das ações, como uma forma de compensação em uma possível ausência 
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de pagamento de dividendos. Tal alegação acaba sendo refutada pelo fato de que a 

taxação sobre os dividendos nos EUA é maior do que os custos de transação,  2) o 

possível poder de sinalização que os dividendos possam ter com relação a real 

situação econômico-financeira das companhias, argumentando que há sinalizações 

mais baratas que a companhia pode fazer como divulgação periódica das previsões 

sobre seus resultados, 3) de que os dividendos seria uma forma de equilibrar as 

“forças” entre acionistas e credores, priorizando os primeiros em detrimento dos 

últimos. Neste caso o autor argumenta que em caso de não pagamento de dividendos 

e consequente retenção dos lucros, a companhia poderia negociar taxas mais 

favoráveis com os credores assim a companhia seria favorecida por uma política de 

não pagamento de dividendos, 4) o simples fato de que o corte na política de 

dividendos é a forma mais barata de levantar capital, levando em consideração as 

altas taxas de imposto pagos sobre dividendos nos EUA. De base destas 

argumentações o autor conclui que é uma incógnita o fato de que, mesmo com todos 

os pontos elencados por ele, os investidores continuam procurando empresas 

pagadoras de dividendos e as companhias continuam adotando políticas para 

pagamento. 

Bhattacharya,1979, apropriando-se também da controvérsia entre a real 

utilidade de uma política de dividendos consistente, desenvolve uma noção mais 

aprofundada com relação a sinalização que os dividendos passam referente ao fluxo 

de caixa futuro da firma, levando em consideração um ambiente de informações 

imperfeitas e taxação sobre dividendos maior que a taxação sobre ganhos de capital. 

Ele argumenta que a teoria “Bird in the hand” original é falaciosa em um ambiente de 

mercado financeiro competitivo e com informações perfeitas, ou seja, não se sustenta 

a argumentação, neste ambiente, de que os investidores preferirão realizar sua 

riqueza para consumo e, portanto, dividendos é superior a ganho de capital. No 

entanto, o modelo desenvolvido por ele, sugere que em um ambiente mais realista 

(informações imperfeitas e diferentes níveis de taxação), quanto menor for o horizonte 

planejado (ou maior a urgência) em realizar os ganhos por parte do investidor, maior 

será o Dividend Payout Ratio de equilíbrio. Ou seja, o horizonte do investidor é fator 

preponderante na priorização ou não por dividendos.   

Feldstein e Green, 1983, argumentam, através de um modelo desenvolvido 

por eles, a razão das companhias, que visam a maximização do valor das suas ações, 
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pagarem dividendos. Suas conclusões são que a combinação de conflito de 

preferências por parte de diferentes perfis de investidores decorrente de diferentes 

níveis de tributação sobre dividendos (dividendos são taxados em maiores níveis para 

o investidor individual e não sofrem taxação para instituições) aliado ao desejo dos 

próprios investidores em diversificação dos seus portfólios em face de incertezas, 

justificam o pagamento de dividendos por parte das companhias. 

Easterbrook, 2001, por sua vez, fundamenta as razões por políticas de 

dividendos como um mecanismo eficaz em minimizar dois custos de agência. O 

primeiro, referente aos diferentes incentivos e interesses entre acionistas e gestores, 

uma vez que os gestores não são os requerentes finais do lucro da companhia, mas 

sim os investidores. Assim, para que os gestores hajam de acordo com os melhores 

interesses dos investidores, que muitas vezes são mais amantes do risco do que os 

próprios gestores, há o custo de monitoramento das tomadas de decisão dos 

gestores. O segundo custo é o chamado problema de aversão ao risco. Os gestores 

podem mudar o risco da companhia não somente alterando o mix de projetos em que 

ela vai atuar, mas também mudando a relação entre capital de terceiros sobre capital 

próprio, quanto menor esta relação, menor a probabilidade de falência. No entanto, 

quanto menor esta relação, maior será os projetos financiados pelos acionistas assim, 

o risco acaba ficando maior para os acionistas enquanto que para os credores reduz. 

A distribuição de dividendos, portanto, induziria os gestores a captarem mais recursos 

de terceiros do que próprios, aumentando assim a participação dos credores nos 

projetos e consequentemente no risco embutido neles.  

Uma solução que minimiza estes dois problemas, monitoramento e aversão 

ao risco, segundo o autor, ocorre se a companhia estiver constantemente no mercado 

levantando capital novo (via recursos próprios ou novas dívidas). Os agentes do 

mercado envolvidos em novas emissões de ações ou mesmo na concessão de novas 

linhas bancárias fazem uma due dilligence aprofundada que acaba dando mais 

tranquilidade para os investidores com relação a real situação da companhia. Assim, 

a distribuição dos dividendos serve justamente para “forçar” a companhia a ficar em 

constante escrutinização uma vez que precisará de meios, que não 100% dos lucros 

retidos, para prosseguir com seus projetos, portanto minimizando os custos de 

monitoramento e ajustando a razão entre capital de terceiros sobre capital próprio de 

forma mais favorável aos acionistas. 
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Diversas teorias surgem a fim de tentar explicar não só o porquê dos 

dividendos, mas também a influência que eles têm no retorno futuro das ações. De 

qualquer forma, mesmo que a razão de existir dos dividendos possa ser uma incógnita 

do ponto de vista econômico e algo até muitas vezes injustificável (Easterbrook, 2001), 

ele não o é na prática e como consequência, a hipótese de que o Dividend Yield (DY) 

tem poder preditivo sobre o retorno das ações acaba sendo reconhecida entre muitos 

acadêmicos, especialmente quando baseado na hipótese de mercados eficientes. 

Partindo desta premissa, a hipótese é que os preços das ações são pouco 

relacionados com dividendos quando a taxa de desconto e os retornos esperados são 

altos e vice-versa, assim o DY varia com os retornos esperados. Inclusive há 

evidências com relação a retornos anuais que suportam esta hipótese, (exemplos 

deste resultado podem ser encontrados em Shiller (1984) e Campbell e Shiller (1987).  

Fama e French,1988, argumenta que não só o DY tem poder em prever o 

retorno futuro da ação como este poder aumenta com o aumento do horizonte da 

amostra. Os autores justificam este fato em função: 1) A alta autocorrelação faz com 

que a variância dos retornos esperados cresça mais rápido do que o horizonte do 

retorno e 2) O aumento da variância dos retornos não esperados com o horizonte de 

retorno é atenuado pelo efeito da taxa de desconto, shocks do retorno esperado geram 

shocks opostos aos preços correntes.  

Campbell e Shiller, 1989, publicam um artigo (The Dividend-Price Ratio and 

Expectations of Future Dividends and Discount Factors) onde apresentam um modelo, 

Dividend-Ratio Model, que relaciona o DY com os valores futuros esperados, taxas de 

desconto e taxas de crescimento dos dividendos. Os autores intitulam este modelo 

como “uma versão dinâmica do modelo de Gordon 1962”, onde a grande diferença é 

que, ao contrário do modelo de Gordon, não é pressuposto que os dividendos 

crescerão a uma taxa constante indefinidamente e que a taxa de desconto também 

não mudará. 

Apesar do avanço do modelo, em se apoiar em premissas mais realistas, 

ainda assim este reside em uma premissa pouco verificada empiricamente; de que as 

companhias mantêm suas políticas de dividendos ao longo do tempo. 

Um modelo alternativo surge no ano 2000 por Vuolteenaho (2000, 2002) 

denominado Índice do Valor Patrimonial sobre Valor de Mercado Agregado 

(Aggregate Book-to-Market Ratio). Neste modelo, o autor tenta conectar o Valuation 
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das ações com fundamentos de fluxo de caixa no médio prazo. Basicamente, é 

desenvolvido um modelo que conecta Valor Patrimonial sobre Valor de Mercado 

(Book-to-Market Ratio) com a rentabilidade subsequente, taxas de juros e o excesso 

de retorno das ações. Nesta abordagem o autor evita basear o modelo na instabilidade 

da política de dividendos. O primeiro fator que influencia as variações nos valuations 

das ações, segundo o autor, seria o prêmio de risco, entretanto as taxas de juros e a 

expectativa de rentabilidade também influenciam, mas de forma secundária. Apesar 

de endereçar o problema da instabilidade do pagamento de dividendos, este modelo 

parte de uma premissa de estacionaridade entre BM (Book-to-Market Ratio) e os 

próprios dividendos pagos, ou seja, parte de uma estacionaridade entre duas séries 

não estacionárias. 

Observa-se uma evolução nos modelos de valuation que utilizam 

dividendos começando por fim a surgir modelos que procuram lidar com as premissas 

pouco realistas dos modelos anteriores. Um destes modelos, que é objeto de estudo 

deste trabalho, é o chamado Modelo de Cointegração Loglinear (MCLL). Este modelo 

acaba levando em consideração os dois modelos anteriores de Campbell e Shiller e 

Voultehanoo, contudo procura explicar o excesso de retorno futuro das ações através 

de uma combinação linear entre o Log book-market ratio e Log DY ratio, procurando 

endereçar assim as premissas de constância na política de dividendos e 

estacionaridade entre BM e DY e além disso, segundo os autores, o modelo também 

performa melhor do que os modelos em que se baseiam. 

 

2.2 Características dos dividendos no Brasil 

  Grande parte de todos os trabalhos acadêmicos envolvendo dividendos 

se baseiam nas características das políticas de dividendos praticadas e permitidas 

para empresas americanas. Entretanto, o Brasil detém algumas peculiaridades que 

precisam ser endereçadas a fim de um maior entendimento na implantação do modelo 

no mercado brasileiro. 

A lei 6404/76, dispõe sobre as Sociedades por ações, com relação aos 

dividendos os normativos da lei dispõem, dentre outras disposições, a saber: 

Com relação as ações preferenciais; 
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Artigo 17 inciso I - As preferências ou vantagens das ações preferenciais 

podem consistir prioridade na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo; 

Artigo 17 parágrafo 1º inciso I - Direito de participar do dividendo a ser 

distribuído, correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 

líquido do exercício. 

Artigo 17 parágrafo 1º inciso II - Direito ao recebimento de dividendo, por 

ação preferencial, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada 

ação ordinária. 

Artigo 111 – parágrafo 1º - As ações preferenciais sem direito de voto 

adquirirão o exercício desse direito se a companhia, pelo prazo previsto no estatuto, 

não superior a 3 (três) exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos fixos 

ou mínimos a que fizerem jus, direito que conservarão até o pagamento, se tais 

dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam pagos os cumulativos em atraso.  

Artigo 200 – inciso V - As reservas de capital somente poderão ser 

utilizadas para: pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa 

vantagem lhes for assegurada. 

Artigo 202 - parágrafo 2º - Quando o estatuto for omisso e a assembleia-

geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, o dividendo obrigatório 

não poderá ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido. 

Contudo, a maior diferença entre as leis que regem a distribuição de 

dividendos no Brasil e nos EUA foi a promulgada em 1995, Lei 9249/95, em que 

destaca-se o artigo abaixo: 

Artigo 10 - Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados 

apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas 

jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão 

sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo 

do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou 

no exterior. 

Ao contrário dos EUA, os dividendos no Brasil não sofrem tributação. 

Além disso, outra importante modificação concernente a esta lei é a criação 

do Juros sobre Capital Próprio (JSCP). Assim, parte dos dividendos poderia ser 
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considerado como despesa financeira, sob a forma de JSCP, reduzindo assim a base 

de cálculo para imposto de renda.  

Mais recentemente em 31 de outubro de 2001 houve mais uma modificação 

referente a parte das leis que regem os dividendos. A Lei 10.303 foi promulgada com 

o objetivo de alterar e acrescentar dispositivos na Lei no 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, especificamente com relação a dividendos, a saber: 

Artigo 17 – parágrafo 1º- “Independentemente do direito de receber ou não 

o valor de reembolso do capital com prêmio ou sem ele, as ações preferenciais sem 

direito de voto ou com restrição ao exercício deste direito, somente serão admitidas à 

negociação no mercado de valores mobiliários se a elas for atribuída pelo menos uma 

das seguintes preferências ou vantagens...”. Dentre as preferências e vantagens 

devidas estão aquelas dispostas na Lei 6404/76, tais como distribuição de no mínimo 

25% do lucro líquido, pelo menos 10% a mais de dividendos com relação as ações 

ordinárias, ou se tiverem os mesmos direitos das ações ordinárias com relação a 

controle e alienação de capital. 
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3 DADOS E METODOLOGIA 

 

3.1 Obtenção de dados 

Para os modelos, base deste estudo, foram utilizadas as ações que 

compõe o índice Bovespa. Duas ponderações foram feitas, uma levando em conta os 

pesos relativos das ações no índice Bovespa (value-weighted) e outra considerando 

todas as ações que compõe o índice, como se tivessem o mesmo peso (equal- 

weigthed). O horizonte amostral inicia-se no 4º trimestre de 1999 até 1º trimestre de 

2018. Este dado foi obtido diretamente no site da BM&Bovespa 

(www.bmfbovespa.com.br).  

Como a base da amostra é trimestral uma abordagem alternativa foi feita 

também com a finalidade de eliminar possíveis efeitos sazonais com relação a 

distribuição de dividendos. Esta abordagem é a amostragem por médias móveis. 

Basicamente a amostra n da série de tempo é constituída por 4 trimestres 

consecutivos e a amostra posterior, n+1, é constituída por 4 trimestres consecutivos 

deslocando 1 trimestre apenas para frente. Neste tipo de amostragem, 3/4 da amostra 

posterior (n+1) acaba sendo igual à da amostra anterior (n).   

De qualquer forma, além da amostragem por médias móveis, todos os 

testes também foram feitos para a amostragem trimestral. 

As demais variáveis de todos os modelos testados a saber; Retorno no 

período t (Rt), Dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações pagos em t (Dt), 

Preço da ação em t (Pt), Valor patrimonial da ação sobre valor de mercado da ação 

no instante t (BMt/MVt), Lucro Líquido em t (Xt), Retorno sobre valor patrimonial em t 

(ROEt), foram adquiridos através do site Economática em base trimestral a partir de 

setembro de 1999 até março de 2018. 

A taxa de juros em t (ft) foi adquirido através do site do BACEN 

(www.bcb.gov.br). 

Segue abaixo detalhes das principais variáveis que compõe os modelos 

objeto do estudo. 

 

http://www.bmfbovespa.com.br/
http://www.bcb.gov.br/
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Tabela 3.1 – Estatística descritiva – Segregado por período amostral e 

ponderação 

 

Pt, refere-se Preço Médio Ponderado; rt refere-se a Log (1+ Rt), sendo Rt o Retorno Médio Ponderado; 

dt refere-se a Log(1+Dt) sendo Dt o Dividendo Médio Ponderado; e art refere-se a Log(1+ROE) sendo 

ROE o Lucro Líquido/Patrimônio Líquido Médio Ponderado das empresas que compuseram o índice 

Bovespa no período estudado (4º trimestre de 1999 até 1º trimestre de 2018). 

A fim de proporcionar uma melhor visão das ações que compuseram o 

índice Bovespa no período amostral selecionado, segue baixo tabela com as 20 

maiores participações individuais no Ibovespa e o período em que estas ações 

atingiram esta participação máxima: 

 

 

 

 

 

Equal Weighted Value Weighted Equal Weighted Value Weighted

Períodos 71 71 74 74

Qtd Ações 149 149 149 149

Mediana 18,56 20,10 18,25 19,36

Média 26,73 32,42 26,45 31,28

Desvio Padrão 23,15 35,99 23,05 35,68

Máximo 97,97 146,76 97,97 146,76

Mínimo 4,86 3,98 4,86 2,25

Mediana 0,06 0,06 0,01 0,01

Média 0,06 0,05 0,02 0,01

Desvio Padrão 0,10 0,09 0,05 0,05

Máximo 0,27 0,22 0,17 0,12

Mínimo -0,18 -0,23 -0,13 -0,11

Mediana 0,28 0,26 0,07 0,07

Média 0,27 0,26 0,09 0,08

Desvio Padrão 0,10 0,09 0,08 0,07

Máximo 0,63 0,58 0,61 0,48

Mínimo 0,09 0,08 0,01 0,005

Mediana 0,08 0,08 0,02 0,02

Média 0,09 0,09 0,03 0,02

Desvio Padrão 0,03 0,06 0,02 0,03

Máximo 0,18 0,32 0,12 0,27

Mínimo 0,06 0,04 0,01 0,010

art

Média Móvel Trimestral

Pt

rt

dt
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Tabela 3.2 – As 20 maiores participações no Índice Bovespa 

 

As ações preferenciais da Petrobrás atingiram a maior composição 

percentual de uma ação individual no período amostral objeto do estudo no 

quadrimestre jan/09 – abr/09 perfazendo 16,72% do índice. A descoberta do pré sal 

em 2006 com início da produção em 2008 aliado ao preço do barril do petróleo em 

tendência de alta contribuíram para o expressivo valor de mercado da companhia 

neste período. 

A Telemar, fruto da privatização de parte do sistema Telebrás que ocorreu 

em 1999 e a constituição do braço de telefonia móvel (Oi) em 2002, do qual atingiu 

em apenas 6 meses 1,4 milhões de usuários, foram fatores determinantes ao 

expressivo valor de mercado da companhia (13,84% de participação no Ibovespa) 

atingido no quadrimestre set/02 – dez/02. 

Em terceiro colocado aparece as ações preferenciais da Vale, com 

participação de 12,75% no índice Bovespa atingido no quadrimestre mai/08 – ago/08. 

Um expressivo aquecimento do mercado internacional (especialmente China que 

inclusive se intensificou pós crise do subprime iniciada em set/08), contribuiu para este 

fato. 

Ação Empresa % no Ibovespa Período em que atingiu esta participação

PETR4 PETROBRAS 16,72% jan/09 - abr/09

TNLP4 TELEMAR 13,84% set/02 - dez/02

VALE5 VALE        12,75% mai/08 - ago/08

ITUB4 ITAUUNIBANCO 11,45% mai/17 - ago/17

TLPP4F TELESP 11,17% mai/00 - ago/00

VALE3 VALE 9,99% jan/18 - abr/18

BBDC4 BRADESCO 8,61% jan/15 - abr/15

ABEV3 AMBEV S/A 8,59% set/16 - dez/16

ELET6 ELETROBRAS 6,02% set/99 - dez/99

EBTP4 EMBRATEL PAR 5,91% jan/04 - abr/04

USIM5 USIMINAS 5,79% set/05 - dez/05

PETR3 PETROBRAS 5,53% set/14-dez/14

OGXP3 OGX PETROLEO 5,25% set/11 - dez/11

BRFS3 BRF SA 5,10% jan/16 - abr/16

BVMF11 BMFBOVESPA  4,45% set/09 - dez/09

CSNA3 SID NACIONAL 4,38% set/05 - dez/05

CMET4 CAEMI 4,13% jan/06 - abr/06

GGBR4 GERDAU 3,96% set/05 - dez/05

CMIG4 CEMIG 3,82% set/00 - dez/00

CIEL3 CIELO 3,74% set15 - dez/15
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Já a quarta colocada no ranking são as ações preferenciais do Itaú 

Unibanco Holding que chegou a ter 11,45% do índice no quadrimestre mai/17 – 

ago/17. Sinais de recuperação econômica pós grave crise econômica que eclodiu no 

segundo governo Dilma, aliado ao fato de que o banco teve desempenho acima da 

média no epicentro da crise (anos 2015/2016), fizeram com que o valor de mercado e 

consequente participação no índice do maior banco privado do país fosse expressiva.  

Resumidamente, podemos assim classificar as 20 maiores participações 

individuais: 

- 3 Ações do ramo petrolífero (PETR4, PETR3 e OGXP3). 

- 3 Ações do ramo de mineração (VALE5, VALE3 e CMET4, que fundiu com 

a Vale em 2006). 

- 3 Ações do ramo de siderurgia (USIM5, CSNA3, GGBR4). 

- 3 Ações do ramo de telefonia (TNLP4, TLPP4F, EBTP4). 

- 2 Ações do ramo de instituições financeiras (ITUB4 e BBDC4). 

- 2 Ações do ramo de serviços financeiros (BVMF11 e CIEL3). 

- 2 Ações do ramo de consumo não cíclico (ABEV3 e BRFS3). 

- 2 Ações do ramo de energia elétrica (ELET4, CMIG4). 

Um outro ponto com relação a amostra é as ações que fizeram parte do 

índice em todo o período amostral. Das 149 ações apenas 8 permaneceram no incide 

de set/99 até mar/18, são elas: 

 

Obs: Para uma lista exaustiva de todas as ações que fizeram parte do 

incide no horizonte amostral utilizado, inclusive segregando os períodos em que estas 

ações participaram do índice ver ANEXO 2. 

Ação Empresa

BBAS3 B. Brasil

BBDC4 Bradesco

CMIG4 Cemig

CPLE6 Copel

CSNA3 Sid Nacional

ITSA4 Itausa

PETR4 Petrobras

USIM5 Usiminas
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3.2 Metodologia 

A metodologia é dividida em duas partes a saber: 1) Descrição dos métodos 

e testes utilizados e 2) descrição dos modelos submetidos aos testes. 

 

3.2.1 Regressão Linear para Séries de Tempo e os Testes Iniciais 

O padrão Gaussiano, ou Modelo de Regressão Clássico baseia-se em 11 

premissas: 

1) Modelo de Regressão Linear. O modelo de regressão é linear nos 

parâmetros; 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝜇𝑖 

2) Valores dos regressores X são não estocásticos. 

3) Valor da média dos erros igual a zero; 𝐸(𝜇𝑖 𝑋𝑖⁄ ) = 0. 

4) Homocedasticidade; 𝑣𝑎𝑟(𝜇𝑖 𝑋𝑖) = 𝜎
2⁄ . 

5) Ausência de autocorrelação nos erros; 𝑐𝑜𝑣(𝜇𝑖, 𝜇𝑗 𝑋𝑖 , 𝑋𝑗) = 0⁄  

6) Covariância zero entre 𝜇𝑖 e Xi ou 𝐸(𝜇𝑖, 𝑋𝑖) = 0 

7) O número de observações, n, deve ser maior do que o número de 

parâmetros a ser estimados. 

8) Variabilidade nos valores de X. Os valores de X em uma dada amostra 

não podem ser todos os mesmos. 

9) O modelo de regressão é corretamente especificado. Ou seja, não há 

nenhum viés de especificação ou erro no modelo usado na análise 

empírica. 

10)  Não há multicolinearidade perfeita, ou seja, não há relação linear 

perfeita entre as variáveis explicativas. 

11)  O termo dos erros estocásticos (𝜇𝑖) são normalmente distribuídos. 

 Baseado nas premissas apresentadas, os Estimadores de Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), detém algumas propriedades ideais ou ótimas. Estas 

propriedades estão contidas no Teorema de Gauss-Markov. Para entender este 

teorema precisa ser considerado as melhores propriedades não viesadas lineares dos 

estimadores (BLUE). O estimador será considerado BLUE se; 
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É linear, ou seja, é uma função linear da variável aleatória, tal qual da 

variável dependente Y no modelo de regressão. 

É não viesado, ou seja, sua média ou valor esperado 𝐸(𝛽2̂), é igual ao valor 

real de 𝛽2. 

Têm mínima variância na categoria de todos os estimadores lineares não 

viesados; um estimador não viesado com a mínima variância é conhecido como um 

estimador eficiente. 

Em outras palavras, o Teorema de Gauss-Markov diz que dado as 

premissas do modelo de regressão linear clássico, os estimadores de mínimos 

quadrados, na categoria dos estimadores lineares não viesados, tem mínima 

variância, ou seja, eles são BLUE. 

No entanto, em termo práticos, dois grandes problemas surgem ao aplicar 

o modelo de regressão linear clássico; primeiro, problemas referentes as premissas 

sobre as especificações do modelo e, segundo, problemas referentes as premissas 

sobre os dados.  

A fim de remediar estes problemas, verificações iniciais (estes iniciais) 

foram feitas e medidas tomadas para que pudéssemos aplicar as regressões pelo 

método de Mínimos Quadrados Ordinários.    

A primeira verificação feita nos modelos foi com relação a estacionaridade 

nas suas variáveis explicativas. Entende-se por processo estacionário de uma série 

temporal distribuições de probabilidade estáveis em qualquer tempo selecionado na 

série temporal. Formalmente, estacionaridade é entendida por: 

Média: 𝐸(𝑌𝑡) = 𝜇 

Variância: 𝑣𝑎𝑟(𝑌𝑡) = 𝐸(𝑌𝑡 − 𝜇)
2 = 𝜎2 

Covariância: 𝛾𝑘 = 𝐸[(𝑌𝑡 − 𝜇)(𝑌𝑡+𝑘 − 𝜇)] 

Em que média, Variância e Covariância são as mesmas para qualquer 

período t e t+k selecionados. 

A estacionaridade é um conceito fundamental para as séries de tempo, uma 

vez que se estas forem não estacionárias, não é possível generalizar um modelo para 

diferentes períodos na série de tempo em questão. Em outras palavras, séries não 
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estacionárias se comportarão de maneiras diferentes para cada amostra selecionada 

dentro de uma série de tempo.  

Um conceito importante dentro do assunto de estacionaridade é o conceito 

de testes de raiz unitária. Estes testes partem da verificação de ρ em um modelo 

estocástico conforme abaixo: 

𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 

Sabe-se que se ρ=1 (que é o caso de raiz unitária) o modelo acima vira um 

modelo de passeio aleatório, portanto um processo estocástico não estacionário.  

Por questões teóricas, contudo, se manipularmos a equação acima 

subtraindo 𝑌𝑡−1 em ambos os lados temos: 

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝜌𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 

∆𝑌𝑡 = 𝛿𝑌𝑡−1 + 𝜇𝑡 

Onde, 𝛿 = (𝜌 − 1). 

Assim pode-se estimar a equação acima testando a hipótese nula (H0) de 

que 𝛿 = 0 pois, se 𝛿 = 0 então 𝜌 = 1, portanto terá uma raiz unitária, ou seja, a série 

de tempo levada em consideração é não estacionaria. 

Três testes são feitos neste trabalho para verificação de raiz unitária:  1) 

Teste Augmented Dickey-Fulley (ADF), 2) Teste de Philips- Perron (PP) e 3) Teste 

KPSS.  

Basicamente a diferença entre os testes ADF e PP refere-se a forma de 

tratamento na possibilidade de presença de autocorrelação serial nos modelos, 

enquanto o teste ADF corrigirá este problema adicionando termos defasados no 

regressor o teste PP usará métodos estatísticos não paramétricos para tratar deste 

problema não incluindo assim termos defasados. Já o teste KPSS tem uma 

abordagem diferente dos dois anteriores tendo inclusive uma premissa contrária ao 

dos outros dois considerando H0 como hipótese para série estacionária. 

De qualquer forma, a presença de 3 testes distintos não dirime o fato de 

poderem ser contraditórios, segundo Gujaratti (Basic Econometrics, 4º edition, pg. 

819) “...a presença de diferentes métodos de verificação de raiz unitária deve-se ao 

tamanho e poder destes testes. Por tamanho entende-se o nível de significância (ou 
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seja, a probabilidade de se cometer erro do Tipo 1) e por poder entende-se a 

probabilidade de se rejeitar H0 quando está é falsa”. A principal crítica relacionada aos 

testes de raiz unitária decorre especificamente com relação ao poder destes testes, 

não conseguindo distinguir um processo estacionário de um quase estacionário 

(0,9<ρ<1). Seus resultados são fortemente influenciados pela presença do número de 

defasagens contidas para eliminar autocorrelação serial, presença de constante e/ou 

tendência e o tamanho da amostra neste sentido, o teste KPSS vem como uma 

formulação alternativa a fim de endereçar estes problemas. 

De qualquer forma, apesar de apresentarmos os resultados dos 3 testes, 

escolheremos o teste ADF como principal, faremos assim este teste para até 4 

defasagens.  

No caso de os modelos apresentarem variáveis não estacionárias 

(presença de uma raiz unitária), será feito a correção por primeiras diferenças. 

Quando se regride duas séries de tempo não estacionárias, o resultado 

será uma regressão espúria. Submetendo, por exemplo, duas séries de tempo 

individualmente a testes de raiz unitária, descobriremos que ambas serão integradas 

de ordem 1, I(1), ou seja, terão uma raiz unitária. No entanto, combinações lineares 

das variáveis das séries de tempo podem apresentar estacionaridade, ou seja, I(0). 

Este fato pode ocorrer porque as combinações lineares entre elas podem cancelar a 

tendência estocástica nas duas séries, assim diremos que que as duas séries são 

cointegradas. Em outras palavras, duas séries serão cointegradas se elas 

apresentarem relação, ou equilíbrio no longo prazo entre elas. Nos testes de raiz 

unitária, submeteremos também a diferença entre os retornos e as variáveis que 

fazem parte dos modelos com a finalidade de verificarmos a possibilidade de 

cointegração, por conseguinte estacionaridade. Importante citar, que o modelo MCLL 

parte justamente da premissa de cointegração entre DY e BM para endereçar a 

questão da estacionaridade. 

Outra verificação importante em séries de tempo refere-se à possibilidade 

de autocorrelação serial nos resíduos dos modelos. De acordo com Gujarati (Basic 

Econometrics, 4º edition, pg. 470), referenciando a definição do A Dictionary of 

Statistical Terms, “o termo autocorrelação em séries temporais pode ser definido 

como, “correlação entre membros das observações das séries ordenadas no tempo.”   
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O problema, decorrente da presença de autocorrelação, deve-se ao fato de 

que os estimadores de MQO, apesar de continuarem sendo não viesados linearmente, 

consistentes e assintóticamente normalmente distribuídos, não são mais eficientes, 

ou seja, não apresentam mínima variância.  

Para verificação de autocorrelação foram feitos dois testes; Teste de Durbin 

Watson e Teste de Breusch Godfrey. 

A presença de autocorrelação pode ser resultado inclusive de séries não 

estacionárias, portanto no caso de séries não estacionárias e que apresentem 

autocorrelação serial nos resíduos a correção será feita pelo mesmo procedimento, a 

utilização das primeiras diferenças.  Contudo, em caso de séries estacionárias, mas 

que apresentem autocorrelação a metodologia utilizada será o Procedimento de duas 

etapas de Cochrane_Orcutt. 

  Por fim, um último teste inicial, que será feito, será a verificação da 

possibilidade de heterocedasticidade. Para esta verificação foi utilizado o Teste de 

White. 

3.2.1.1 Métodos de correções: Estacionaridade e Autocorrelação Serial 

Primeiras diferenças 

Na presença de autocorrelação, faz-se necessário remediar este problema 

uma vez que os estimadores MQO não são mais eficientes. A remediação depende 

do grau de conhecimento sobre a natureza da interdependência entre os resíduos, ou 

seja, o grau de conhecimento sobre a estrutura de autocorrelação. 

O método mais simples para correção de autocorrelação é a utilização das 

primeiras diferenças. Este método consiste simplesmente em se aplicar a diferença 

das variáveis t pelas variáveis em t-1 e considerar o coeficiente de autocorrelação ρ=1 

conforme abaixo: 

𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1 = 𝛽2(𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1) + (𝜇𝑡 − 𝜌𝜇𝑡−1) 

Desta forma o termo de erro é livre da correlação serial de primeira ordem. 

Segundo Gujaratti, o método das primeiras diferenças é apropriado se o 

coeficiente de autocorrelação é alto, ou seja, acima de 0,8. De qualquer forma, 

considerar ρ=1, apesar de remediar o problema não é necessariamente o método mais 

preciso, pois na prática raramente o coeficiente será igual a 1. 
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Nesse ponto, alguns métodos conhecidos como métodos interativos foram 

criados a fim de estimar o coeficiente de autocorrelação de forma mais precisa. Um 

destes métodos chama-se Procedimento de Cochrane-Orcutt de duas etapas, que 

será explicitado com mais detalhes posteriormente. 

Antes, no entanto, faz necessário pontuar que o Método da Primeira 

Diferença, não serve somente para correção de autocorrelação serial, mas, 

principalmente para transformação de séries de tempo não estacionárias em 

estacionárias. Se estas séries de tempo apresentam raiz unitária, portanto não 

estacionárias, a primeira diferença delas será estacionária. Da mesma forma se as 

séries de tempo foram I(2), integradas de ordem dois, elas conterão duas raízes 

unitárias, e neste caso será necessário fazer a diferença duas vezes e assim 

sucessivamente (uma série de tempo I(d), terá que ser diferenciada d vezes). 

Portanto, para correções de não estacionaridade será utilizado este 

Método. 

Modelo Cochrane Orcutt de duas etapas  

Como falado anteriormente, métodos mais precisos para estimação do 

coeficiente de autocorrelação 𝜌 foram desenvolvidos para correção do problema. 

Apesar de podermos usar uma regra de bolso de que qualquer coeficiente acima de 

0,8, pode-se utilizar diretamente o Método das Primeiras Diferenças, alguns 

procedimentos conhecidos como Procedimentos interativos foram desenvolvidos para 

endereçar o problema de autocorrelação serial de forma mais precisa. Um destes 

métodos é o Procedimento de Cochrane Orcutt de duas etapas. O método interativo 

estimará o 𝜌 apropriado na primeira etapa e usará o valor estimado para transformar 

a regressão original e posteriormente estimar via MQO a nova regressão. 

 O objetivo final do procedimento é justamente estimar o ρ que possa ser 

usado para obtenção de estimadores dos parâmetros por Mínimos Quadrados 

Generalizados (MQG). Uma vez que os modelos detêm autocorrelação nos resíduos 

a maneira de remediar este problema é justamente utilizar MQG ao invés de MQO.  

Este procedimento será aplicado nos casos em que as variáveis, apesar de 

serem estacionárias, apresentarem autocorrelação serial. No entanto, no caso das 

séries serem não estacionárias, o Método de Primeiras Diferenças será utilizado, 
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corrigindo assim, para este caso, a não estacionaridade e o possível problema de 

autocorrelação conjuntamente. 

 

3.2.2 Regressões In the Sample  

Após os testes e ajustes iniciais, os três modelos serão submetidos a 

regressão do retorno em escala logarítmica contra o Dividend Yield em escala 

logarítmica com 1 defasagem (Modelo 1), o Book-to-Market ratio em escala 

logarítmica com 1 defasagem (Modelo 2) e o spread da Cointegração Loglinear com 

1 defasagem (Modelo 3).  

Três testes são feitos com este propósito. O primeiro utilizando Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO) para a previsão, o segundo o modelo VAR (Vetor 

Autorregressivo), e o terceiro VECM (Vector Error Correction Model), detalhado 

posteriormente. Além disso, o R2 mostrado, para os três tipos de teste é o  R2 ajustado. 

Os três modelos testados por MQO são da forma: 

Modelo 1: 𝑟𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽𝜕𝑡 + 𝑢𝑡+1 

Modelo 2: 𝑟𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽𝜃𝑡 + 𝑢𝑡+1 

Modelo 3: 𝑟𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑡 + 𝑢𝑡+1 

O segundo método, conforme já citado é o Vetor Autorregressivo (VAR). As   

variáveis estimadas dos modelos utilizados para as estimações do modelo são:  

Modelo 1: Constante, rt, Δbdt, bdpt 

Modelo 2: Constante, rt, Δbt, bpt 

Modelo 3: Constante, rt, Δbpt, Δbpt, st 

O modelo VAR leva em consideração valores defasados das variáveis do 

lado direito do modelo. Uma primeira decisão, que deve ser tomada antes de aplicar 

o método, é justamente a escolha da quantidade de defasagens que será utilizada. 

Muitas defasagens consomem graus de liberdade além de induzir a 

multicolinearidade. Métodos formais podem ser utilizados como critério para escolha 

como Akaike ou Schwartz, escolhendo os menores valores por estes critérios, no 

entanto, algum grau de experimentação deve ser feito para chegar na quantidade de 

defasagens ideal. Uma vez determinado a quantidade de defasagens, usa-se o 
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método de MQO convencional para cada equação separadamente e um teste F 

convencional é feito levando em conta a regressão com o número de defasagens 

considerada. 

Já o Modelo VEC é considerado um modelo VAR mais completo, uma vez 

que ele especifica entre as variáveis uma dinâmica em comum entre elas indicando 

assim um componente de longo prazo e outro de curto prazo. A ideia principal do 

VECM (Vector Error Correction Model) é que um modelo VAR com variáveis originais 

não estacionárias, mas defasadas omite informações importantes, assim o VECM ao 

estabelecer a possibilidade de equilibro destas variáveis no longo prazo corrige este 

fato. Este teste está dividido em três partes: 

1) Aplica-se o VAR nas variáveis originais (sem nenhum tipo de correção 

por estacionaridade) e determina-se através de 5 métodos diferentes a 

quantidade de Lags ideais. (Quando rodamos o VAR na seção anterior 

consideramos 4 Lags dado a temporalidade trimestral da amostra). 

2) Aplicação o Teste de Cointegração de Johansen e verifica-se se há pelo 

menos um vetor de cointegração entre as variáveis. 

3) Com a informação da quantidade de Lags e da quantidade de possíveis 

vetores de cointegração faz-se o VECM. 

 

3.2.3 Regressões Um Passo à Frente (Out of the Sample Forecast) 

Previsão de um passo à frente da amostra utilizada, composto pelas 

empresas do Ibovespa de 30/09/1999 à 31/12/2014 e comparando a previsão obtida 

com os resultados de 01/01/2015 até 31/03/2018 ponderado pelas suas participações 

no índice, no caso de value-weighted e mantendo ponderação igual para todas as 

ações do índice no caso de equal-weighted.  

 Os testes realizados são:  

1) Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE em inglês): Comparação do 

RMSE das séries um ano à frente obtidas dos modelos do estudo. Este 

modelo será apresentado através da razão entre RMSE do modelo 

preferido sobre o RMSE dos modelos concorrentes. Se o modelo 

preferido performa melhor do que os outros modelos então a razão 

deverá ser menor do que 1. 
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Basicamente o desvio padrão amostral dos erros de previsão. Ao calcular 

o RMSE de dois métodos de previsão, escolhe-se o de menor RMSE fora da amostra. 

2) Teste Diebold e Mariano (DM): do qual provê uma hipótese formal para 

as análises das previsões dos modelos submetidos a comparação. A 

hipótese nula é se os modelos que competem com o modelo preferido 

(Modelo 3) tem a mesma precisão na previsão, já a hipótese alternativa 

é de que o modelo preferido provê uma previsão superior aos outros 

modelos. 

 

3.2.4 Cointegração entre Dividendos (Dt), Book Value (BVAt) e Market 

Value (Pt) 

A fim de avaliar se as principais variáveis base dos modelos analisados tem 

alguma relação de equilíbrio no longo prazo (cointegração) independente do grau de 

integração que elas possam ter, ou seja, se são estacionárias ou não e em qual nível 

de integração passariam a ser, um último teste foi feito seguindo os passos do VECM 

descritos anteriormente, mas agora levando em consideração as possíveis relações 

estocásticas entre Dividendos, Book Value e Market Value. 

 

3.3 Apresentação teórica dos modelos 

Os 3 modelos objeto do estudo mostram uma certa evolução na busca por um 

modelo definitivo que possa ao mesmo tempo cumprir com premissas econométricas 

de séries de tempo e apresentar poder de previsão. O primeiro modelo, Modelo Log-

Linear do Dividend Yield (modelo 1), é o mais simples e popular dos três, e de acordo 

com o próprio autor, Campbell, trata-se de uma evolução do modelo de Gordon 

proposto na década de 60. Resumidamente este modelo é o valor presente de todos 

os retornos esperados menos a taxa de crescimento dos dividendos.  Contudo, devido 

a inconstância da política de dividendos praticado por grande parte das companhias, 

premissas de estacionaridade, acabam não sendo verificadas.  

O segundo modelo, denominado Log-Linear Book/Market Value (modelo 2) 

proposto por Vuolteenaho, baseia-se justamente em variáveis contábeis, que mesmo 

que seja influenciada pelos dividendos, não o é de forma direta, além disso procura 
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utilizar variáveis reais (descontadas da taxa de juros). Segundo este modelo a razão 

Book / Market Ratio é uma soma infinita descontada do retorno real das ações menos 

a sua rentabilidade real (líquida da taxa de juros).  De qualquer forma, a argumentação 

de estacionaridade também é fraca uma vez que as séries de tempo das variáveis são 

não estacionarias.  

Por fim o Modelo, Cointegração Log-Linear (modelo 3), utilizará as principais 

variáveis dos dois modelos anteriores, mas fundamentará as premissas de 

estacionaridade através da combinação linear entre elas. O modelo é o valor presente 

da diferença entre retorno do ativo e Book/Market Ratio ajustado por uma taxa de 

desconto.  

Resumidamente os 3 modelos são apresentados abaixo: 

 

Um maior detalhamento da metodologia dos modelos segue abaixo 

pormenorizada: 

 

3.3.1 Modelo Log-linear do Dividend Yield 

Neste modelo o retorno realizado em base logarítmica de um portfólio pode 

ser expresso como:  

log(1 + 𝑅𝑡) = log(𝑃𝑡 + 𝐷𝑡) − log(𝑃𝑡−1), 

Sendo Rt, o retorno realizado no período t, Pt o preço do ativo ou portfólio 

verificado no fim do período t e Dt o dividendo pago durante o período t. 

𝛿𝑡 = 𝐸𝑡  𝜌
𝑗

 

𝑗  

𝑟𝑡+𝑗+1 − ∆ 𝑡+𝑗+1

𝜃𝑡−1 = 𝜌
𝑗𝐸𝑡 𝑟𝑡+𝑗 − 𝑡+𝑗 − 𝜌

𝑗 𝐸𝑡 𝑎𝑟𝑡+𝑗 −  𝑡+𝑗

 

𝑗  

 

𝑗  

𝑠𝑡 =
1

𝜌
 𝜌𝑗𝐸𝑡 𝑟𝑡+𝑗 − 𝑎𝑟𝑡+𝑗

 

𝑗 1

Somatória do valor presente de todos os retornos esperados menos a taxa de crescimento dos 

dividendos, ambos descontados a uma taxa ρ = P/(P+D)

Somatória do valor presente de todos os retornos esperados real (líquido da taxa de juros) menos 

a rentabilidade real (líquida da taxa de juros), ambos descontados a uma taxa ρ = P/(P+D)

Somatória do valor presente de todos os retornos esperados menos a rentabilidade ,  

descontados a uma taxa ρ = P/(P+D). O resultado é multiplicado por 1/ρ.

1) Exp. de Taylor -

2) Esperança Condicional -

3) Condição de Transversalidade

(3.3.1) 
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Campbell e Shiller (1988) assumem que o preço da ação sobre a soma do 

preço mais os dividendos é constante no tempo a uma taxa ρ, ou seja, ρ = P/(P+D). 

Então, utilizando aproximação de Taylor eles derivaram a seguinte equação: 

rt = ρpt + (1 − ρ)dt − pt−1 + k, 

Onde as letras minúsculas na equação acima representam os logs respectivos, ou seja, 

𝑟𝑡 = log(1 + 𝑅𝑡), 

A partir daí foi rescrito a equação acima em termos da razão 

dividendo/preço 𝛿 =  𝑡 − 𝑝𝑡  e o crescimento da taxa de dividendos ∆ 𝑡:  

𝑟𝑡 = 𝑘 + 𝛿𝑡−1 − 𝜌𝛿𝑡 + ∆ 𝑡 

Resolvendo a equação acima aplicando uma condição de transversalidade, 

ignorando a constante e usando a expectativa condicional obtemos: 

𝛿𝑡 = 𝐸𝑡 [ 𝜌
𝑗[𝑟𝑡+𝑗+1 − ∆ 𝑡+𝑗+1]

 

𝑗  

] 

Esta equação mostra que o spread, o Log Dividend Yield, é um valor 

descontado esperado de todos os retornos futuros menos a taxa de crescimento dos 

dividendos a uma taxa de desconto ρ. Em outras palavras, o log DY é o valor presente 

de todas as expectativas futuras ajustado pela taxa de crescimento dos dividendos. 

 

3.3.2 Modelo Log-linear do Book / Market Value 

Vuolteenaho (2000, 2002) propôs um modelo através da utilização do log- 

linearizado RIM (Residual Income Model), modelo que relaciona os preços das ações 

atuais com o valor patrimonial do ativo mais o valor presente esperado da renda  

residual futura, que é definida como a diferença entre o lucro contábil e o valor 

patrimonial do período passado sobre o custo do equity), assumindo que a diferença 

entre o log Book Value (bv1) e log Market Value (mv) é estacionário mesmo ambas as 

séries não sendo estacionárias. Ele também assume que o índice log dividendo/preço 

é estacionário.  

A razão Book / Market pode ser escrita como: 

(3.3.2) 

(3.3.3) 

(3.3.4) 

(3.3.5) 
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𝐵𝑉𝑡
𝑀𝑉𝑡
=
(1 +

𝑋𝑡
𝐵𝑉𝑡−1
) ∗ 𝐵𝑉𝑡−1 − 𝐷𝑡

(1 +
∆𝑀𝑉𝑡 + 𝐷𝑡
𝑀𝑉𝑡−1

) ∗ 𝑀𝑉𝑡−1−𝐷𝑡

 

=
(1 +

𝑋𝑡
𝐵𝑉𝑡−1

−
𝐷𝑡
𝐵𝑉𝑡−1
)

((
1 + ∆𝑀𝑉𝑡 + 𝐷𝑡
𝑀𝑉𝑡−1

) − 𝐷𝑡/𝑀𝑉𝑡−1)
∗
𝐵𝑉𝑡−1
𝑀𝑉𝑡−1

  

Sendo BV, valor patrimonial (book value of equity); MV, valor de mercado; 

X lucro líquido e D, dividendos. 

Usando aproximação de Taylor de 1º ordem resolvendo a equação 

diferencial e calculando a esperança, Vuolteenaho aproximou esta relação não linear 

do log Book / Market, 𝜃𝑡 = log (
𝐵𝑉𝑡

𝑀𝑉𝑡
), como um modelo linear: 

𝜃𝑡−1 = 𝜌
𝑗𝐸𝑡(𝑟𝑡+𝑗 −  𝑡+𝑗) − 𝜌

𝑗𝐸𝑡(𝑎𝑟𝑡+𝑗 −  𝑡+𝑗) + 𝐾𝑡

 

𝑗  

 

𝑗  

 

Sendo: ρ parâmetro menor que 1, ar é o log ROE (𝑎𝑟𝑡 = log (1 +
𝑋𝑡

𝐵𝑉𝑡−1
) ), f é log 1 mais taxa 

de juros, (𝑟𝑡 −  𝑡) é o excesso do retorno da ação em escala logarítmica e K é o erro. 

A equação acima mostra que a razão Book/Market pode ser baixa se os 

fluxos de caixa futuros são altos ou o excesso de retorno das ações baixo. 

 

3.3.3  Modelo de Cointegração Loglinear 

Partindo das premissas utilizadas pelos dois modelos anteriores e definindo 

retorno de mercado e retorno contábil por:  

𝑟𝑡 = 𝑙𝑜𝑔[(𝑃𝑡 + 𝐷𝑡)/𝑃𝑡−1] = log (𝑃𝑡 + 𝐷𝑡) − ln (𝑃𝑡−1) 

𝑎𝑟𝑡 = log (1 +
𝑋𝑡
𝐵𝑡−1
) = 𝑙𝑜𝑔[(𝐵𝑡 + 𝐷𝑡)/𝐵𝑡−1] = log(𝐵𝑡 + 𝐷𝑡) − ln (𝐵𝑡−1) 

Sendo r, o retorno da ação e ar é o log do ROE (Return on Equity), B é o 

valor patrimonial. 

Usando expansão de Taylor e ignorando a constante temos: 

𝑟𝑡 = 𝜌𝑝𝑡 + (1 − 𝜌) 𝑡 − 𝑝𝑡−1 

𝑎𝑟𝑡 = 𝜌1𝑏𝑡 + (1 − 𝜌) 𝑡 − 𝑏𝑡−1 

(3.3.6) 
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Sendo ρ=P/(P+D) e ρ1=B/(B+D) são constantes onde P, D e B são as 

médias dos valores do preço da ação, dividendos e valor patrimonial respectivamente. 

Resolvendo e considerando a esperança condicional e impondo a condição 

de transversalidade obtemos o log Book / Market, bp como:  

𝑏𝑝𝑡 =
1

𝜌
[ 𝜌𝑗𝐸𝑡𝑟𝑡+𝑗 − 𝜌

𝑗𝐸𝑡𝑎𝑟𝑡+𝑗 + (𝜌 − 𝜌1) 𝜌
𝑗𝐸𝑡 𝑏𝑡+𝑗

 

𝑗 1

 

𝑗 1

 

𝑗 1

] 

Sendo db o log Dividendo/Valor patrimonial. 

Agora aproximamos o log Dividendo/Valor patrimonial, db, usando um 

processo AR(1), 

 𝑏𝑡 = 𝜑 𝑏𝑡−1 + 휀𝑡 

Onde E(ϵt)=0 para todo t. Segue: 

𝐸𝑡( 𝑏𝑡+𝑗) = 𝜑
𝑗 𝑏𝑡 

Substituindo a equação acima na equação bp, obtemos o Modelo de 

Cointegração Loglinear:  

𝑆𝑡 =
1

𝜌
 𝜌𝑗𝐸𝑡(𝑟𝑡+𝑗 − 𝑎𝑟𝑡+𝑗)

 

𝑗 1

 

Sendo st o spread entre, ou a combinação linear de bp e dp. Esta equação 

implica que a combinação linear do Book/Market com DY é alta se os retornos são 

altos e/ou se a lucratividade futura (ou fluxo de caixa) é baixa. Ela explica o log spread 

st como o valor presente dos resultados futuros esperados ajustado pela taxa de 

desconto, 𝑟𝑡+𝑗 − 𝑎𝑟𝑡+𝑗.  

Este modelo combina e estende o modelo do lucro residual e o modelo de 

dividendos descontados levando em consideração as possíveis cointegrações. 

O trabalho propõe testar os 3 modelos apresentados a fim de verificar qual 

deles performa melhor como modelo preditivo para retornos futuros de ações.  

 

 

 

(3.3.7) 
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4 RESULTADOS  

Abaixo apresentamos os resultados dos testes realizados. Para fins 

didáticos apresentamos primeiramente os resultados obtidos para as amostragens de 

Médias Móveis seguidas dos resultados para as amostragens Trimestrais. Por último 

explicitamos as possíveis explicações.   

 

4.1 Amostragem Média Móvel (n=71) 

 

4.1.1 Verificação de estacionaridade dos modelos para amostragem 

Médias Móveis 

A tabela abaixo mostra os resultados para os três testes empregados para 

verificação de raiz unitária. Primeiramente mostramos os resultados para as variáveis 

do lado direito dos modelos, sendo (rt-Δdt) o retorno dos dividendos ajustados pelo 

crescimento e (rt-art) o retorno ajustado pelo retorno contábil (ROE), esta variável está 

presente tanto no modelo 2 quanto no modelo 3.  Posteriormente, mostramos os 

resultados para as variáveis do lado esquerdo dos modelos sendo; δt, resultado do 

modelo 1 (Modelo Loglinear do Dividend Yield), θt, resultado do modelo 2 (Modelo 

Loglinear Book-to-Market) e st modelo 3 (Modelo de Cointegração Loglinear). Os 3 

testes empregados são; Augmented Dickey Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP) e KPSS.  
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Tabela 4.1 – Resultado dos testes ADF, PP e KPSS para verificação de 

raiz unitária  

 

 

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05 

Valores críticos para amostras grandes para o Teste ADF conforme valores apresentados no trabalho de BDGH (1993, tabela 

4.3); 

Nivel de Significância 1% 5% 10% 

Valor crítico -3,43 -2,86 -2,57 

 

Valores críticos acima, considerados também para o teste PP. 

Já no caso dos Testes KPSS os valores críticos utilizados são: 

Nivel de Significância 1% 5% 10% 

Valor crítico 0,739 0,463 0,347 

  

Observa-se na tabela 4.1 algum grau de significância estatística para os 

modelos 2 e 3 na ponderação equal-weighted, para o teste ADF no entanto em apenas 

algumas defasagens (caso do modelo 2) e com um nível de significância estatística 

de no máximo 95%, no entanto, como os resultados não são determinísticos a ponto 

de nos dar conforme com relação a estacionaridade destes modelos, visto que o KPSS 

também não indicou estacionaridade, optamos por tratar estes dois modelos neste 

cenário como não estacionário, ou seja, a hipótese H0, presença de raiz unitária, não 

foi rejeitada.  

Além disso, os 3 modelos na ponderação value-weighted e o modelo 1 na 

ponderação equal-weighted não apresentaram significância estatística.  

Variaveis q ADF PP KPSS ADF PP KPSS

rt-Δdt lag 1 -3,6977*** -36,576*** 0,23370 -3,6371*** -43,898*** 0,34360

lag 2 -4,0741*** -4,2593***

lag 3 -4,5524*** -4,3590***

lag 4 -3,6942*** -3,9022***

rt-art lag 1 -3,6754*** -12,239*** 0,29622 -3,5466*** -12,87*** 0,24907

lag 2 -3,9179*** -3,4281**

lag 3 -3,9066*** -3,6672***

lag 4 -1,9395 -2,4197

δt lag 1 -0,9182 -1,45530 0,97335*** -0,2443 -5,9503*** 1,0016***

lag 2 -1,2474 -1,2628

lag 3 -1,2913 -1,8336

lag 4 -1,6325 -2,3408

θt lag 1 -2,5544 -5,8786*** 0,53283** -2,5653 -7,8274*** 0,33507

lag 2 -2,3649 -2,6487*

lag 3 -2,3239 -2,9497**

lag 4 -1,6853 -1,5866

st lag 1 -2,4644 -5,437*** 0,48893** -2,6546* -7,2188*** 0,30102

lag 2 -2,2893 -2,4926

lag 3 -1,9793 -2,5161

lag 4 -1,5165 -1,4416

Value Weighted Equal Weighted
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Em ambos os cenários, a correção é feita através da transformação dos 

modelos não estacionários em estacionários pelo Método da Primeira Diferença. 

De qualquer forma, antes de utilizar a primeira diferença nos modelos não 

estacionários verificamos a possibilidade de autocorrelação serial. Os resultados são 

apresentados abaixo: 

Tabela 4.2 – Resultados dos testes para verificação de autocorrelação 

serial (amostragem Média Móvel). 

 

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05  

Observamos na tabela 4.2 que para todos os modelos, seja na ponderação 

value-weighted ou seja na ponderação equal-weighted, rejeita-se H0 a um nível de 

significância de 99%, ou seja, há presença de autocorrelação serial nos 3 modelos. 

Estes resultados são corroborados nos dois testes apresentados BG Test e DW Test.    

Como todas as séries são tratadas como não estacionárias em todos os 

cenários a correção por primeiras diferenças já endereça ambas as questões; 

estacionaridade e autocorrelação. No entanto, o tratamento das primeiras diferenças 

acaba sendo uma forma mais grosseira de tratamento, utilizando ρ=1. Métodos 

interativos como o de Cochrane-Orcutt calculam um ρ de forma mais precisa. De 

qualquer forma uma regra de bolso conforme citado por Gujarati (Basic Econometrics, 

4º edition) ajuda a determinar se a utilização das primeiras diferenças é um modelo 

em que não implicará em resultados significativamente diferentes nas regressões em 

caso de utilização de algum outro método mais preciso. 

A regra de bolso é direta, se o ρ calculado for maior que 0,8. Para isto foi 

feito a primeira etapa do procedimento de Cochrane Orcutt que é justamente a 

determinação do ρ, os resultados seguem abaixo: 

Breusch Godfrey (BG test) Durbin Watson (DW Test) Breusch Godfrey (BG test) Durbin Watson (DW Test)

β β β β

Modelo 1 0,0096 0,4692*** 0,0051 0,4343***

lag 1        0,7643***    0,7715***

(0,0801) (0,0783)

Modelo 2 0,0812 0,4611*** 0,1063* 0,4183***

lag 1     0,7970***     0,8229***

(0,0782) (0,0743)

Modelo 3 0,0843* 0,4603*** 0,1112* 0,4185***

lag 1    0,7985***   0,8237***

(0,0780) (0,0743)Desv. Pad (lag 1)

Value Weighted Equal Weighted

Desv. Pad (lag 1)

Desv. Pad (lag 1)

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1



40 

 

Tabela 4.3 – Coeficientes de autocorrelação (ρ) obtidos através da primeira 

etapa do procedimento Cochrane-Orcutt. 

 

Verifica-se pela tabela 4.3 que apenas o modelo 1 em ambas as 

ponderações o coeficiente de cointegração é menor do que 0,8. 

Um último teste faz-se necessário, antes das correções devidas, verificação 

de heterocedasticidade nos resíduos dos modelos. Para isto utilizou-se o teste de 

White. Os resultados são mostrados abaixo na tabela 4.3. 

Tabela 4.4 – Resultados do teste de White para verificação de 

heterocedasticidade (amostragem Média Móvel). 

 

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05  

Pela tabela 4.4, vemos que nos casos do Modelo 2 e 3 a hipótese Ho 

(linearidade na média) no entanto, para um nível de significância de 90% (5% na 

distribuição bicaudal). Em face destes resultados, baixa evidência de 

heterocedasticidade não trataremos esta questão de maneira isolada. Os 

procedimentos utilizados para correção de estacionaridade e/ou autocorrelação serial, 

já endereçarão a questão. 

 

4.1.3 Regressões dos modelos para amostragem Média Móveis 

(Previsão) 

Após a correção das séries de tempo conforme explicitado acima foi feito a 

regressão dos modelos objetos de estudo inicialmente por MQO, os resultados são 

mostrados na tabela abaixo: 

Value Weighted Equal Weighted

Modelo 1 0,781 0,769

Modelo 2 0,838 0,863

Modelo 3 0,850 0,858

Value Weighted Equal Weighted

Modelo 1 5,029 5,004

Modelo 2 7,401* 8,3926*

Modelo 3 6,674* 8,2208*

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1
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Tabela 4.5 – Resultados das regressões por MQO após Correção dos 

modelos  

 

Obs: Séries de tempo iniciadas em set/1999 e finalizadas em dez/2017. Previsão da última 

média móvel da amostra que compreende o 2º, 3º e 4º trimestres de 2017 mais o 1º trimestre de 2018.  

Verifica-se que os modelos 2 e 3 em ambas as ponderações (value e equal 

weighted) são estatisticamente significativos.  

O modelo 2 (Book-Market Ratio Model) apresentou significância estatística 

de 90% na ponderação Value Weighted e 95% na ponderação equal-weighted. 

Analisando isoladamente os coeficientes de 𝛽 deste modelo observamos serem 

coeficientes positivos indicando assim serem diretamente proporcionais ao retorno 

das ações, ou seja, variações positivas de, por exemplo, 1 unidade em 𝜃𝑡 afetarão o 

retorno esperado (𝑟𝑡+1) positivamente em 0,533 na ponderação value weighted e 

0,5686 na ponderação equal weighted. Inclusive, neste modelo o R2 na ponderação 

equal weighted também é maior 0,1177 contra 0,0780.    

 Já o modelo 3 (Log-Linear Cointegrated Model) apresentou significância 

estatística de 95% em ambas as ponderações. Ao analisarmos os coeficientes  𝛽 

deste modelo observamos, da mesma forma que o modelo 2, serem coeficientes 

positivos, portanto, variações positivas em st, afetarão positivamente o (𝑟𝑡+1) em 0,568 

na ponderação value weighted e 0,5729 na ponderação equal weighted. Semelhante 

ao modelo 2, o R2 na ponderação equal weighted é maior 0,1132 contra 0,0915.      

α β R2 α β R2

Modelo 1 0,0080 0,3976* 0,0030 0,0350

(0,0080) (0,1981) (0,0082) (0,1101)

Modelo 2 -0,0022 0,5330* -0,0017 0,5686**

(0,0075) (0,2063) (0,0073) (0,1804)

Modelo 3 -0,0020 0,568** -0,0012 0,5729** 

(0,0074) (0,2041) (0,0073) (0,1854)
0,0915 0,1132

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05

Value Weighted Equal Weighted

0,0432 -0,0136

0,0780 0,1177

𝛿𝑡 = 𝐸𝑡  𝜌
𝑗

 

𝑗  

𝑟𝑡+𝑗+1 − ∆ 𝑡+𝑗+1

𝜃𝑡−1 = 𝜌
𝑗𝐸𝑡 𝑟𝑡+𝑗 − 𝑡+𝑗 − 𝜌

𝑗𝐸𝑡 𝑎𝑟𝑡+𝑗 − 𝑡+𝑗 + 𝐾𝑡

 

𝑗  

 

𝑗  

𝑠𝑡 =
1

𝜌
 𝜌𝑗𝐸𝑡 𝑟𝑡+𝑗 − 𝑎𝑟𝑡+𝑗

 

𝑗 1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1
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Em ambos os modelos, o valor dos coeficientes é maior na ponderação 

equal weighted, ou seja, há maior sensibilidade, entende-se variação no retorno 

esperado, através de variações em 𝜃𝑡 e st. Além disso, o Modelo 2 apresentou também 

nesta ponderação, mesma significância estatística e maior R2 do que o modelo 3. 

Da mesma forma, ambos os modelos são diretamente proporcionais aos 

retornos esperados, variações negativas afetarão negativamente o retorno esperado 

na proporção dos mesmos coeficientes citados acima. 

Com relação ao modelo 1, este apresentou apenas significância estatística 

de 90% para a ponderação equal-weighted. De qualquer forma, o coeficiente 

apresentado também é diretamente proporcional ao retorno esperado em 0,3976. O 

R2 deste modelo nesta ponderação é a menor de todos os modelos de ambas as 

ponderações que apresentaram algum nível de significância estatística 0,0432. 

O segundo método utilizado foi o Vetor Autorregressivo (VAR). Os 

resultados apresentados na tabela abaixo mostram até a quarta defasagem das 

variáveis e o R2 para os 3 modelos tanto nas ponderações equal-weighted e value-

weighted: 
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Tabela 4.6 – Resultados das regressões pelo Método VAR (Amostragem 

Média Móvel) 

  

Pela tabela 4.6 verifica-se que, ao contrário dos resultados por MQO em 

que se verificou significância estatística principalmente para os modelos 2 e 3, os 

resultados pelo método VAR não mostram significância estatística, assim os 3 

modelos não apresentam, por este método, fator preditivo com relação ao retorno das 

ações (rt).  

O último teste desta seção é o VECM cujo resultados apresentamos abaixo. 

Conforme citado anteriormente este teste está dividido em 3 partes sendo a primeira 

a determinação ótima da quantidade de defasagens em que 5 métodos foram 

utilizados e a quantidade de defasagens que aparecer com maior frequência foi a 

escolhida. Os resultados são apresentados nas tabelas abaixo: 

 

q rt R
2

rt R
2

Modelo 1

0,0083 0,0086

(0,0080) (0,0080)

-0,1168 -0,0039

(0,3269) (0,3553)

0,4926 0,2487

(0,3412) (0,3928)

-0,2932 -0,0332

(0,3448) (0,3551)

0,3039 0,1230

(0,3010) (0,1130)

Modelo 2

-0,0015 -0,0012

(0,0071) (0,0067)

-0,2816 0,0621

(0,4880) (0,4040)

0,4978 0,2368

(0,6004) (0,5208)

-0,1848 0,1384

(0,5973) (0,5109)

0,4896 0,0479

(0,4746) (0,3882)

Modelo 3

-0,0005 -0,0008

(0,0071) (0,0067)

-0,2988 0,0639

(0,4381) (0,4037)

0,8509 0,4312

(0,5276) (0,5453)

-0,2983 -0,0281

(0,5356) (0,5418)

0,1868 0,0351

(0,4298) (0,3928)

Equal Weighted

Constante

0,1955

0,2147

0,2241

delta (lag 1)

delta (lag 2)

delta (lag 3)

delta (lag 4)

Value Weighted

0,1937

Constante

theta (lag 2)

theta (lag 3)

theta (lag 4)

0,2314

st (lag 1)

st (lag 2)

st (lag 3)

st (lag 4)

0,1961

Constante

theta (lag 1)

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1
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Tabela 4.7 – Quantidade de defasagens ótimas (Amostragem Média Móvel) 

 

* número de defasagens ótimas. 

LR: Sequential Modified LR test statistic (cada teste ao nível de 5%)  

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwartz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

Para os 3 modelos nas duas ponderações o número de defasagens ótima 

escolhida foi 2. Vale citar que no caso do Modelo 2 equal weighted há a mesma 

quantidade para 4 e para 2 defasagens e no modelo 3 para 2 e para 6 defasagens, 

optamos pela menor quantidade de defasagens. 

O segundo passo foi a verificação da existência de vetores de cointegração 

através do teste de Cointegração de Johansen. Os resultados são apresentados 

abaixo: 

 

 

 

Modelo 1 Modelo 1 

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 0,0011 -1,1465 -1,078 -1,12 0 NA 0,001427 -0,876 -0,809 -0,85

1 403,45 1,66E-06 -7,6355 -7,433* -7,556 1 431,86 1,36E-06 -7,831 -7,628 -7,751

2 15,09* 1,45E-06* -7,7662* -7,429 -7,663* 2 33,5 8,75E-07* -8,274* -7,936* -8,141*

3 3,28 1,56E-06 -7,6988 -7,2265 -7,513 3 2,33 9,53E-07 -8,19 -7,717 -8,003

4 5,06 1,61E-06 -7,6659 -7,059 -7,427 4 4,4 9,99E-07 -8,144 -7,537 -7,905

5 7,41 1,59E-06 -7,6807 -6,938 -7,389 5 10,94* 9,24E-07 -8,226 -7,484 -7,934

6 1,18 1,77E-06 -7,5789 -6,702 -7,233 6 1,92 1,01E-06 -8,139 -7,262 -7,793

Modelo 2 Modelo 2 

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 0,00024 -2,648 -2,581 -2,622 0 NA 0,000218 -2,757 -2,69 -2,73

1 341,69 1,02E-06 -8,122 -7,92 -8,042 1 314,2 1,43E-06 -7,783 -7,58 -7,703

2 45,69 5,32E-07* -8,772* -8,434* -8,639* 2 65,01 5,38E-07 -8,76 -8,422* -8,627*

3 1,26 5,90E-07 -8,669 -8,196 -8,483 3 5,06 5,59E-07 -8,723 -8,251 -8,537

4 2,24 6,43E-07 -8,584 -7,977 -8,345 4 2,071 6,11E-07 -8,636 -8,029 -8,400

5 13,92* 5,62E-07 -8,722 -7,98 -8,430 5 15,13* 5,22E-07 -8,796 -8,054 -8,504

6 3,43 5,99E-07 -8,664 -7,787 -8,319 6 7,82 5,10E-0,7* -8,825* -7,948 -8,479

Modelo 3 Modelo 3 

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 0,000242 -2,651 -2,583 -2,624 0 NA 0,000215 -2,769 -2,702 -2,742

1 330,75 1,21E-06 -7,948 -7,745 -7,868 1 309,75 1,52E-06 -7,722 -7,52 -7,642

2 32,63 7,90E-07* -8,376* -8,039* -8,243* 2 61,03 6,12E-07 -8,631 -8,294* -8,500*

3 0,9 8,82E-07 -8,267 -7,794 -8,081 3 4,67 6,40E-07 -8,588 -8,116 -8,402

4 1,98 9,66E-07 -8,178 -7,571 -7,939 4 1,6 7,05E-07 -8,492 -7,885 -8,253

5 16,63* 8,03E-07 -8,366 -7,624 -8,074 5 14,23* 6,13E-07 -8,634 -7,894 -8,344

6 2,36 8,72E-07 -8,288 -7,411 -7,942 6 9,11 5,84E-07* -8,689* -7,813 -8,344

Value Weighted Equal Weighted
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Tabela 4.8 – Resultados Teste de Cointegração de Johansen (Amostragem 

Média Móvel) 

 

Para todos os modelos nas duas ponderações o teste de Traço (Trace) 

rejeitou H0: r=0, ou seja, há um vetor de cointegração entre os retornos e as variáveis 

δt, Θt e st. 

De posse das informações de defasagens e da existência de vetores de 

cointegração o VECM foi feito e os resultados são mostrados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 1 Modelo 1

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,23527 17,9717* 21,3918* r = 0 14,2646 15,49471 0,25136 19,3963* 23,7844* r = 0 14,2646 15,49471

0,04977 3,42014 3,42014 r ≤ 1 3,84147 3,84147 0,06334 4,38808* 4,3881* r ≤ 1 3,84147 3,84147

 Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05  Ambos os testes indicam 2 vetores de cointegração ao nível de 0,05

Modelo 2 Modelo 2

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,18786 13,9419 17,0037* r = 0 14,2646 15,49471 0,19639 14,649* 20,4458* r = 0 14,2646 15,49471

0,04467 3,06181 3,0618 r ≤ 1 3,84147 3,84147 0,08288 5,7968* 5,7968* r ≤ 1 3,84147 3,84147

Apenas o Trace Test indicou 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05  Ambos os testes indicam 2 vetores de cointegração ao nível de 0,05

Modelo 3 Modelo 3

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,18269 13,5164 16,2642* r = 0 14,2646 15,49471 0,18684 13,8578 19,2339* r = 0 14,2646 15,49471

0,04018 2,74774 2,74774 r ≤ 1 3,84147 3,84147 0,07711 5,37609* 5,37609* r ≤ 1 3,84147 3,84147

Apenas o Trace Test indicou 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05 Apenas o Trace Test indicou 2 vetores de cointegração ao nível de 0,05

* Denota rejeição da hipótese nula ao nível 0,05 * Denota rejeição da hipótese nula ao nível 0,05

Value Weighted Equal Weighted
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Tabela 4.9 – VECM (Amostragem Média Móvel) 

 

Podemos observar pela tabela 4.9 que na ponderação value weighted há 

evidência de causalidade no longo prazo das variáveis dos 3 modelos δt, Θt e st 

denotado pelos coeficientes C(1) referente ao ECT (Error Correction Term) em rt, 

contudo apenas do modelo 1 o resultado foi ao nível de 0,05, para os outros 2 modelos 

o nível foi de 0,10. Já o teste de Wald, nesta ponderação, o resultado sobre os 

coeficientes defasadas das variáveis δt, Θt e st não evidenciou causalidade no curto 

prazo em rt. 

Já para a ponderação equal-weighted apenas o modelo 1 apresentou 

causalidade no longo prazo (Coeficiente C(1) negativo e ao nível de 0,10). Em nenhum 

dos 3 modelos o teste de Wald mostrou causalidade no curto prazo entre as variáveis 

Modelo 1 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (Δδ(t-1)) C(5) (Δδ(t-2)) R2
Modelo 1 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (Δδ(t-1)) C(5) (Δδ(t-2)) R2

Δr(t) -0,00257 -0,41049** 0,36354** 0,1012 -0,0518 -0,1971 0,1398 Δr(t) -0,0004 -0,2909* 0,3111** 0,0716 -0,0133 -0,033 0,1127

Desv.Pad. (0,0093) (0,1618) (0,1593) (0,1272) (0,3418) (0,3284) Desv.Pad. (0,0099) (0,1494) (0,1247) (0,1258) (0,3405) (0,1187)

t - Statistic [-0,2775] [-2,5373] [2,2820] [0,7957] [-0,1515] [-0,6003] t - Statistic [-0,0370] [-1,9467] [2,4958] [0,5695] [-0,0390] [-0,2775]

Wald Test Wald Test

C(4) -0,0518 C(4) -0,0133

Desv.Pad. (0,3418) Desv.Pad. (0,3405)

C(5) -0,1971 C(5) -0,0329

Desv.Pad. (0,3284) Desv.Pad. (0,1187)

χ2 0,4944 χ2 0,0797

Modelo 2 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (ΔΘ(t-1)) C(5) (ΔΘ(t-2)) R2
Modelo 2 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (ΔΘ(t-1)) C(5) (ΔΘ(t-2)) R2

Δr(t) 0,0013 -0,3172* 0,4157** 0,0975 0,3633 -0,3249 0,1313 Δr(t) -0,0014 -0,0996 0,4138** 0,0331 0,7971* -0,3342 0,1373

Desv.Pad. (0,0076) (0,1682) (0,2031) (0,1283) (0,5167) (0,4956) Desv.Pad. (0,0073) (0,1360) (0,1976) (0,1233) (0,4344) (0,4165)

t - Statistic [0,1739] [-1,8857] [2,0464] [0,7597] [0,7031] [-0,6556] t - Statistic [-0,1954] [-0,7324] [2,0943] [0,2682] [1,8349] [-0,8025]

Wald Test Wald Test

C(4) 0,3633 C(4) 0,7971

Desv.Pad. (0,5167) Desv.Pad. (0,4344)

C(5) -0,3249 C(5) -0,3342

Desv.Pad. (0,4856) Desv.Pad. (0,4165)

χ2 0,5526 χ2 4,0032

Modelo 3 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (Δs(t-1)) C(5) (Δs(t-2)) R2

Δr(t) 0,0013 -0,3171* 0,4471** 0,1012 0,4713 -0,4326 0,1460

Desv.Pad. (0,0075) (0,1669) (0,1952) (0,1260) (0,4704) (0,4594) Modelo 3 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (Δs(t-1)) C(5) (Δs(t-2)) R2

t - Statistic [0,1771] [-1,9000] [2,2904] [0,8025] [1,0020] [-0,9417] Δr(t) -0,0008 -0,1448 0,388* 0,0558 -0,251 -0,251 0,1346

Desv.Pad. (0,0073) (0,1391) (0,1993) (0,1211) (0,4393) -0,4393

Wald Test t - Statistic [-0,1111] [-1,0411] [1,9468] [0,4606] [-0,5714] [-0,5714]

C(4) 0,4713

Desv.Pad. (0,4704) Wald Test

C(5) -0,4326 C(4) 0,6467

Desv.Pad. (0,4594) Desv.Pad. (0,4573)

C(5) -0,251

χ2 1,1731 Desv.Pad. (0,4393)

χ2 2,4620

Value Weighted Equal Weighted

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de delta em rt ao nível de 0,05.
2) Não há evidências de causalidade de delta em r t no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de theta em rt ao nível de 0,10.
2) Não há evidências de causalidade de theta em r t no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test)

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de st em rt ao nível de 0,10.
2) Não há evidências de causalidade de st em r t no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test)

H0: Δdelta(t-1)= Δdelta(t-2)=0

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de delta em rt ao nível de 0,10.
2) Não há evidências de causalidade de delta em r t no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).

H0: ΔΘ(t-1)= ΔΘ(t-2)=0

1) Não há evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de theta em rt .
2) Não há evidências de causalidade de theta em r t no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).
3) Individualmente, a variação de tetha com uma defasagem ΔΘ(t-1) apresentou significancia estatística ao nível de 0,10.

H0: Δs(t-1)= Δs(t-2)=0

1) Não há evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de st em rt .
2) Não há evidências de causalidade de st em r t no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test)

H0: C(4)=C(5)=0

H0: C(4)=C(5)=0

H0: C(4)=C(5)=0
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defasadas dos modelos em rt. No entanto, no modelo 2 a variação de theta com uma 

defasagem ΔΘ(t-1) apresentou significância estatística ao nível de 0,10. 

 

4.1.4 Previsões 1 passo à frente (Out-of-Sample Forecast) 

Por fim, os últimos testes apresentados, conforme explicitado na seção 3.4 

são os testes conhecidos como Previsão 1 Passo a Frente (Out-of-Sample Forecast). 

Os dois métodos utilizados são o RMSE e o Teste de Diebold – Mariano (DM test). Os 

resultados obtidos na amostragem Médias Móveis considerando as duas ponderações 

é explicitada abaixo: 

Tabela 4.10- Resultados RMSE e Estatística DM – Previsão 1 passo à 

frente. 

 

A tabela 4.10 mostra que o modelo 3 apresentou ser um modelo preditivo 

melhor pelo RMSE quando comparado com o Modelo 2 em ambas as ponderações 

(resultado menor que 1), no entanto, quando comparado com o modelo 1, o modelo 3 

apresentou resultado superior apenas na ponderação value weighted. 

Com relação aos resultados da Estatística DM não foi evidenciado 

significância estatística, portanto não há indicação de que o modelo 3 seja melhor 

(mais preciso), como fator preditivo dos retornos das ações, do que os outros dois 

modelos concorrentes neste horizonte amostral (médias móveis). 

 

4.2 Amostragem Trimestral (n=74) 

Seguindo os testes apresentados para o horizonte amostral das médias 

móveis apresentamos agora os resultados considerando o horizonte amostral 

trimestral. Primeiramente são feitos os testes preliminares (estacionaridade, 

autocorrelação, heterocedasticidade) e suas correções para posteriormente 

verificarmos as regressões e seus resultados estatísticos.  

 

Amostra Ponderação Comparação Modelos RMSE3/RMSE1,2 Estatística DM p valor

Modelo 3 vs Modelo 1 1,061 1,013 0,345

Modelo 3 vs Modelo 2 0,995 -1,559 0,163

Modelo 3 vs Modelo 1 0,996 -0,321 0,750

Modelo 3 vs Modelo 2 0,994 -1,563 0,162

Média Móvel

Value Weighted

Equal Weighted
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4.2.1 Verificação de estacionaridade dos modelos para amostragem 

Trimestral 

Segue abaixo o resultado dos testes para verificação de estacionaridade 

nas séries de tempo dos modelos objeto de estudo. 

 

Tabela 4.11 – Resultado dos testes ADF, PP e KPSS para verificação de raiz unitária. 

 

 Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05 

Valores críticos para amostras grandes para o Teste ADF conforme valores apresentados no trabalho de BDGH (1993, tabela 

4.3); 

Nivel de Significância 1% 5% 10% 

Valor crítico -3,43 -2,86 -2,57 

 

Valores críticos acima, considerados também para o teste PP. 

Já no caso dos Testes KPSS os valores críticos utilizados são: 

Nivel de Significância 1% 5% 10% 

Valor crítico 0,739 0,463 0,347 

 

Para as variáveis dos 3 modelos, δt, θt e st, na tabela 4.11, todos os 

resultados do Teste ADF até a quarta defasagem não rejeitaram hipótese H0, por 

consequência indicando assim que as variáveis são não estacionárias. É importante 

citar que para os testes PP e KPSS os resultados indicam significância estatística 

apresentando, portanto, resultados contraditórios ao do Teste ADF. É conhecido o fato 

de que todos os testes para verificação de raiz unitária detêm prós e contras e que, a 

Variaveis q ADF PP KPSS ADF PP KPSS

rt-Δdt lag 1 -7,8852*** -94,34*** 0,11262 -8,7283*** -83,953*** 0,29742

lag 2 -8,0859*** -7,9985***

lag 3 -4,7312*** -5,3044***

lag 4 -4,0943*** -3,9528***

rt-art lag 1 -5,4443*** -59,286*** 0,24789 -6,0303*** -62,206*** 0,24629

lag 2 -4,6138*** -4,8148***

lag 3 -3,8159*** -3,7256***

lag 4 -3,6487*** -4,0305***

δt lag 1 -1,3246 -6,3706*** 0,90718*** -2,0599 -29,045*** 0,99445***

lag 2 -1,1222 -1,5096

lag 3 -0,61422 -1,2047

lag 4 -0,91710 -1,0787

θt lag 1 -1,5851 -4,8152*** 0,82715*** -1,7845 -5,4284*** 0,7870***

lag 2 -1,4806 -1,4387

lag 3 -1,4330 -1,5486

lag 4 -1,503 -1,7807

st lag 1 -1,7263 -6,59*** 0,7978*** -1,7238 -6,3936*** 0,7558***

lag 2 -1,5478 -1,6187

lag 3 -1,4750 -1,4569

lag 4 -1,5159 -1,8852

Value Weighted Equal Weighted
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proliferação de testes, evidencia que não há um teste definitivo. Contudo, como já 

citado anteriormente, consideramos como teste principal para este fim o teste ADF, 

portanto os testes auxiliares, que foram colocados com o intuito de poder corroborar 

com os resultados do teste principal, não serão a principal fonte para tomada de 

decisão. Assim, serão feitos ajustes nos modelos pelo método das primeiras 

diferenças para que estes passem a ter séries de tempo estacionárias.   

De qualquer forma, antes das correções, verificamos a possibilidade de 

autocorrelação serial (lembrando que a não estacionaridade pode ser um fator que 

acarrete autocorrelação serial). O resultado dos testes segue abaixo: 

Tabela 4.12 – Resultados dos testes para verificação de autocorrelação 

serial (amostragem Trimestral). 

 

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05 

Observa-se na tabela 4.12 que, ao contrário da amostragem de médias 

móveis, na amostragem trimestral não foi verificado evidência de autocorrelação serial 

até a quarta defasagem (H0 não é rejeitado). 

Por fim, o último teste realizado, dentre os testes considerados iniciais, foi 

para verificação de heterocedasticidade: 

 

 

 

Breusch Godfrey (BG test) Durbin Watson (DW Test) Breusch Godfrey (BG test) Durbin Watson (DW Test)

β β β β

Modelo 1 0,00444 1,8624 0,00290 1,8393

(0,0303) (0,0238)

lag 1 0,06997 0,07860

lag 2 -0,07224 -0,0957

lag 3 0,01256 0,03530

lag 4 0,09488 0,12500

Modelo 2 0,00867 1,8617 0,02120 1,8221

(0,0332) (0,0419)

lag 1 0,07506 0,09990

lag 2 -0,04981 -0,0512

lag 3 0,02532 0,06250

lag 4 0,11661 0,17105

Modelo 3 0,01183 1,8500 0,02720 1,8101

(0,0343196) (0,04448)

lag 1 0,08473 0,11200

lag 2 -0,04434 0,04666

lag 3 0,03636 0,07671

lag 4 0,12476 0,17620

Desv. Pad 

Value Weighted Equal Weighted

Desv. Pad 

Desv. Pad 

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1
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Tabela 4.13 – Resultados do teste de White para verificação de 

heterocedasticidade (amostragem Trimestral). 

 

Conforme observado na tabela 4.10, não há evidência de 

heterocedasticidade nos resíduos. 

Portanto, pelos resultados dos testes iniciais, foi feita a correção pelo 

método das primeiras diferenças para correção da não estacionaridade. Segue abaixo 

os resultados dos 3 testes propostos para verificação de estacionaridade após o 

ajuste: 

Tabela 4.14 – Resultado dos testes ADF, PP e KPSS para verificação de 

raiz unitária após ajuste por Método da Primeira Diferença.  

 

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05 

Após ajuste por Método da Primeira Diferença observa-se na tabela 4.14 

que H0 é rejeitado para todas as defasagens testadas no Teste ADF e também para 

o Teste PP, portanto verifica-se estacionaridade após o ajuste. 

 

Value Weighted Equal Weighted

Modelo 1 5,84620 5,03820

Modelo 2 0,94294 0,36522

Modelo 3 0,38992 0,21279

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1

Variaveis q ADF PP KPSS ADF PP KPSS

rt-Δdt lag 1 -9,8696*** -64,614*** 0,28183 -9,1709*** -68,159*** 0,51522**

lag 2 -7,4939*** -7,5751***

lag 3 -4,528*** -5,4955***

lag 4 -4,7376*** -5,0700***

rt-art lag 1 -6,8714*** -82,643*** 0,16850 -6,8501*** -84,290*** 0,14540

lag 2 -5,55*** -5,6718***

lag 3 -3,7865*** -3,6246***

lag 4 -4,5858*** -3,6246***

δt lag 1 -7,2801*** -87,669*** 0,2063 -8,5333*** -75,492*** 0,4373*

lag 2 -7,4791*** -7,2337***

lag 3 -4,2757*** -5,295***

lag 4 -3,8035*** -3,7090**

θt lag 1 -6,3325*** -67,35*** 0,14503 -6,561*** -57,616*** 0,10135

lag 2 -5,0962*** -5,4786***

lag 3 -4,2871*** -3,7317***

lag 4 -3,7135*** -3,0790**

st lag 1 -7,0843*** -78,082*** 0,09223 -6,4272*** -70,560*** 0,08470

lag 2 -5,9862*** -6,1539***

lag 3 -4,522*** -3,6601***

lag 4 -3,9472*** -4,0541***

Value Weighted Equal Weighted
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4.2.3 Regressões dos modelos para amostragem Trimestral (Previsão) 

Para as previsões in the sample são utilizados os dois métodos feitos para 

a amostragem de médias móveis, a regressão por MQO e o Vetor Autorregressivo 

VAR. No caso da amostragem trimestral o tamanho da amostra considerou dados até 

dez/2017, fazendo a previsão para o primeiro trimestre de 2018. Os resultados das 

regressões por MQO são mostrados abaixo: 

Tabela 4.15 – Resultados das regressões após Correção dos modelos 

através do método de Primeiras Diferenças.  

 

Observa-se pelos resultados apresentados na tabela 4.15, que as 

regressões dos modelos após ajustes pelo método da primeira diferença mostram alta 

significância estatística para todos os modelos ao nível de 99%, com exceção do 

modelo 1 para a ponderação equal-weighted.  

Todos os coeficientes 𝛽 são positivos indicando assim serem diretamente 

proporcionas ao retorno das ações, ou seja, variações positivas de, por exemplo 1 

unidade de 𝛿𝑡, 𝜃𝑡 e st afetam o retorno esperado (𝑟𝑡+1) positivamente em 0,458, 0,8676 

e 0,6047 para a ponderação value-weighted respectivamente e, 0,1886, 1,0535 e 

0,8850 para a ponderação equal-weighted respectivamente. O modelo 2 foi o que 

apresentou os maiores valores e também o maior R2, 0,3217 na ponderação value 

weighted. Já na ponderação equal-weighted R2 do modelo 3 foi ligeiramente superior 

0,3843 contra 0,3825.  

α β R2 α β R2

Modelo 1 0,00420 0,4584*** 0,00380 0,18860

(0,0074) (0,1200) (0,0084) (0,0947)

Modelo 2 -0,0056 0,8676*** -0,0063 1,0535***

(0,0067) (0,1484) (0,0067) (0,1582)

Modelo 3 -0,0039 0,6057*** -0,0052 0,8850***

(0,0068) (0,1111) (0,0067) (0,1324)

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05

Value Weighted Equal Weighted

0,1634 0,0407

0,3217 0,3825

0,2908 0,3843

𝛿𝑡 = 𝐸𝑡  𝜌
𝑗

 

𝑗  

𝑟𝑡+𝑗+1 −∆ 𝑡+𝑗+1

𝜃𝑡−1 = 𝜌
𝑗𝐸𝑡 𝑟𝑡+𝑗 − 𝑡+𝑗 − 𝜌

𝑗𝐸𝑡 𝑎𝑟𝑡+𝑗 − 𝑡+𝑗 + 𝐾𝑡

 

𝑗  

 

𝑗  

𝑠𝑡 =
1

𝜌
 𝜌𝑗𝐸𝑡 𝑟𝑡+𝑗 − 𝑎𝑟𝑡+𝑗

 

𝑗 1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1
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Já com relação ao segundo método, VAR, os resultados são apresentados 

na tabela abaixo: 

Tabela 4.16 – Resultados das regressões pelo Método VAR (Amostragem 

Trimestral) 

 

Na tabela 4.16 é possível observar alguma significância estatística para os 

3 modelos em defasagens distintas, como para o modelo 1 na ponderação value-

weighted para primeira e segunda defasagem, modelo 2 na ponderação equal-

weighted para a primeira defasagem e no modelo 3 para ambas as ponderações, na 

segunda defasagens. Com relação ao R2 o modelo que apresentou o maior valor foi o 

modelo 3 equal weighted.  

Mesmo o método VAR não ter apresentado resultados expressivos como 

as regressões por MQO, ainda assim observa-se significância estatística em 

diferentes defasagens e ponderações para os 3 modelos. Um ponto interessante, é 

q rt R
2

rt R
2

Modelo 1

0,0114 0,0118

(0,0067) (0,0076)

0,3254* 0,3071

(0,1423) (0,1558)

0,6860*** 0,5152**

(0,1513) (0,1632)

0,3176 0,2362

(0,1679) (0,1670)

0,0593 0,0622

(0,1400) (0,0843)

Modelo 2

-0,0068 -0,0077

(0,0070) (0,0068)

0,2594 0,7334*

(0,2165) (0,3253)

0,4076 0,4484

(0,2119) (0,3279)

0,3151 0,2356

(0,2124) (0,3240)

0,1062 -0,1265

(0,2203) (0,3316)

Modelo 3

-0,0048 0,0063

(0,0068) (0,0065)

0,2257 0,4237

(0,1428) (0,2304)

0,4585** 0,7807***

(0,1396) (0,2031)

0,2016 -0,1103

(0,1468) (0,2211)

-0,0235 0,1360

(0,1476) (0,2374)

st (lag 2)

st (lag 3)

st (lag 4)

0,4138

st (lag 1)

θt (lag 1)

θt (lag 2)

θt (lag 3)

θt (lag 4)

Constante

Constante

Constante

0,4832 0,4246

δt (lag 1)

δt (lag 2)

δt (lag 3)

δt (lag 4)

Value Weighted Equal Weighted

0,47590,4039

0,5107

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝛿𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 +𝛽𝜃𝑡 + 𝜇𝑡+1

𝑟𝑡+1 = 𝛼 + 𝛽𝑠𝑡 + 𝜇𝑡+1
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que o único modelo que apresentou resultados estatisticamente significantes para as 

duas ponderações foi o modelo 3 (Segunda defasagem na ponderação value-

weighted, e equal-weighted).  

Da mesma forma que no horizonte amostral de médias móveis 

apresentamos abaixo o último teste desta seção, o VECM. Este teste está dividido em 

3 partes sendo a primeira a determinação ótima da quantidade de defasagens em que 

5 métodos foram utilizados e a quantidade de defasagens que aparecer com maior 

frequência foi a escolhida. Os resultados são apresentados nas tabelas abaixo: 

Tabela 4.17 – Quantidade de defasagens ótimas (Amostragem Trimestral) 

 

* número de defasagens ótimas. 

LR: Sequential Modified LR test statistic (cada teste ao nível de 5%)  

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwartz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

A tabela 4.17 mostra que, ao contrário do horizonte amostral de médias 

móveis os modelos apresentaram o mesmo número de defasagens ótimas, no 

horizonte amostral trimestral os 3 modelos apresentaram defasagens distintas. Na 

Modelo 1 Modelo 1 

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 8,65E-05 -3,679 -3,614 -3,653 0 NA 0,00014 -3,197 -3,131 -3,171

1 177,1 6,32E-06 -6,295 -6,1 -6,218 1 200,88 6,85E-06 -6,216 -6,018* -6,138

2 20,21 5,16E-06 -6,499 -6,172* -6,37 2 14,17 6,14E-06 -6,325 -5,996 -6,195*

3 5,021 5,35E-06 -6,463 -6,007 -6,282 3 4,43 6,44E-06 -6,28 -5,819 -6,097

4 20,88* 4,23E-06* -6,700* -6,122 -6,467* 4 12,58* 5,85E-0,6* -6,377* -5,785 -6,143

5 3,38 4,50E-06 -6,461 -5,923 -6,357 5 3,21 6,24E-06 -6,315 -5,591 -6,029

6 2,9 4,82E-06 -6,576 -5,728 -6,24 6 0,64 6,98E-06 -6,207 -5,352 -5,869

Modelo 2 Modelo 2 

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 0,000102 -3,519 -3,453 -3,493 0 NA 8,01E-05 -3,757 -3,691 -3,731

1 256,03* 2,1E-0,6* -7,400* -7,203* -7,322* 1 297,13* 8,69E-0,7* -8,280* -8,083* -8,202*

2 4,47 2,20E-06 -7,353 -7,023 -7,222 2 5,561 8,96E-07 -8,251 -7,921 -8,12

3 1,68 2,41E-06 -7,261 -6,8 -7,079 3 4,932 9,30E-07 -8,213 -7,753 -8,031

4 2,1 2,62E-06 -7,178 -6,586 -6,944 4 3,561 9,88E-07 -8,155 -7,563 -7,921

5 7,95 2,57E-06 -7,201 -6,477 -6,914 5 5,731 1,01E-06 -8,138 -7,414 -7,852

6 3,48 2,73E-06 -7,146 -6,29 -6,807 6 1,666 1,11E-06 -8,05 -7,194 -7,711

Modelo 3 Modelo 3 

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 9,89E-05 -3,545 -3,480 -3,519 0 NA 7,44E-05 -3,831 -3,765 -3,805

1 192,01* 5,55E-06 -6,426 -6,229* -6,348* 1 256,5 1,52E-06 -7,719 -7,522* -7,641*

2 8,59 4,45E-06* -6,445* -6,116 -6,315 2 7,881 1,51E-06 -7,727 -7,398 -7,597

3 4,5 5,70E-06 -6,401 -5,940 -6,219 3 1,21 1,67E-06 -7,628 -7,167 -7,446

4 4,73 5,93E-06 -6,363 -5,770 -6,129 4 13,103* 1,50E-0,6* -7,734* -7,142 -7,5

5 4,03 6,24E-06 -6,316 -5,592 -6,029 5 2,797 1,62E-06 -7,665 -6,941 -7,378

6 7,88 6,10E-06 -6,342 -5,487 -6,004 6 2,532 1,75E-0,6 -7,592 -6,737 -7,254

Value Weighted Equal Weighted
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ponderação value weighted enquanto o modelo 1 apresentou 4 defasagens como 

número ótimo, os outros dois modelos apresentaram apenas 1 defasagem. Já na 

ponderação equal weighted os modelos 1 e 3 apresentaram 4 defasagens enquanto 

o modelo 2 apenas 1 defasagem. 

O próximo passo foi a verificação da existência de vetores de cointegração 

através do teste de Cointegração de Johansen. Os resultados são mostrados na 

tabela abaixo: 

Tabela 4.18 – Resultados Teste de Cointegração de Johansen 

(Amostragem Trimestral ponderação Value Weighted) 

 

Observa-se pela tabela 4.18 que os 3 modelos para ambas as ponderações 

rejeitam H0 (r=0) indicando 1 vetor de cointegração tanto no teste de Eigen quanto na 

do Traço (Trace). 

De posse da informação das defasagens ótimas e da quantidade de vetores 

de cointegraçao, foi feito o VECM cujos resultados são mostrados abaixo. Como 

alguns modelos chegam a ter até 4 defasagens os resultados foram divididos em duas 

tabelas. A primeira na ponderação value weighted e a segunda na ponderação equal 

weighted. Lembrando que ambas fazem parte do horizonte amostral trimestral. 

 

 

 

Modelo 1 Modelo 1

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,34119 28,7852* 31,6609* r = 0 14,2646 15,4947 0,39835 34,5496* 38,0487* r = 0 14,2646 15,4947

0,04068 2,86564 2,86564 r ≤ 1 3,84147 3,84147 0,05016 3,49901 3,49901 r ≤ 1 3,84147 3,84147

 Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05  Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05

Modelo 2 Modelo 2

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,524602 52,7858* 52,9205* r = 0 14,2646 15,4947 0,586657 62,727* 63,1084* r = 0 14,2646 15,4947

0,001755 0,12470 0,12470 r ≤ 1 3,84147 3,84147 0,005357 0,3814 0,38140 r ≤ 1 3,84147 3,84147

 Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05  Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05

Modelo 3 Modelo 3

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,496747 48,7531* 49,1627* r = 0 14,2646 15,4947 0,29029 23,3173* 23,4278* r = 0 14,2646 15,4947

0,005753 0,4096 0,4096 r ≤ 1 3,84147 3,84147 0,00162 0,1104 0,11045 r ≤ 1 3,84147 3,84147

 Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05  Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05

* Denota rejeição da hipótese nula ao nível 0,05 * Denota rejeição da hipótese nula ao nível 0,05

Value Weighted Equal Weighted
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Tabela 4.19 – Resultados VECM (Amostragem Trimestral ponderação 

Value Weighted) 

 

 

 

Pela tabela 4.19 verifica-se que o modelo 1 não apresenta indicação de 

causalidade no longo prazo de delta em rt (C(1) ECT), não apresentou resultados 

estatisticamente significativos) e pelo Teste de Wald também não há indicação de 

causalidade no curto prazo, no entanto, a variação de delta com três defasagens (Δδ(t-

3)) apresentou significância estatística ao nível de 0,05. 

 

 

Modelo 1 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (Δr(t-3)) C(5) (Δr(t-4)) C(6) (Δδ(t-1)) C(7) (Δδ(t-2)) C(8) (Δδ(t-3)) C(9) (Δδ(t-4)) R2

Δr(t) 0,0092 -0,3822 -0,4822 -0,3265 0,0802 0,2031 0,0751 0,2396 0,5358** 0,1889 0,4853

Desv.Pad. (0,0078) (0,5209) (0,4393) (0,3230) (0,1986) (0,1287) (0,1708) (0,2162) (0,2280) (0,1945)

t - Statistic [1,1753] [-0,7337] [-1,0976] [-1,0101] [0,4041] [1,5775] [0,4396] [1,1082] [2,3502] [0,9700]

Wald Test

C(6) 0,0751

Desv.Pad. (0,1708)

C(7) 0,2396

Desv.Pad. (0,2162)

C(8) 0,5358

Desv.Pad. (0,228)

C(9) 0,1886

Desv.Pad. (0,1945)

χ2 6,5754

H0: C(6)=C(7)=C(8)=C(9)=0

1) Não há evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de delta em rt .
2) Não há evidências de causalidade de delta em rt no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).
3) Individualmente, a variação de delta com três defasagem Δδ(t-3) apresentou significancia estatística ao nível de 0,05.

Modelo 2 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (ΔΘ(t-1)) R
2

Δr(t) 0,0003 -0,9401*** 0,0614 0,0845 0,4517

Desv.Pad. 0,0061 0,2498 0,1215 0,2262

t - Statistic 0,0492 -3,7635 0,5053 0,3736

Wald Test

C(3) 0,0845

Desv.Pad. (0,2262)

χ2 0,1396

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de theta em rt ao nível de 0,01.
2) Não há evidências de causalidade de theta em rt no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).

H0: C(3)=0

Modelo 3 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δs(t-1)) R2

Δr(t) -0,00003 -0,8906*** 0,0694 0,1355 0,4575

Desv.Pad. (0,0059) (0,2054) (0,1188) (0,1369)

t - Statistic [-0,0055] [-4,3351] [0,5838] [0,9893]

Wald Test

C(2) 0,0694

Desv.Pad. (0,1189)

C(3) 0,1355

Desv.Pad. (0,1369)

χ2 0,1369

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de st em rt ao nível de 0,01
2) Não há evidências de causalidade de st em rt no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test)

H0: C(2)=C(3)=0
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Tabela 4.20 – Resultados VECM (Amostragem Trimestral ponderação 

Equal Weighted) 

 

 

 

Observa-se na tabela 4.20 que o modelo 1 e o modelo 2 apresentaram 

indicação de causalidade no longo prazo de delta e theta em rt ao nível de 0,05 e 0,01 

respectivamente, no entanto ambos não apresentaram indicação de causalidade no 

curto prazo através dos resultados do Teste de Wald. 

Modelo 1 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (Δr(t-3)) C(5) (Δr(t-4)) C(6) (Δδ(t-1)) C(7) (Δδ(t-2)) C(8) (Δδ(t-3)) C(9) (Δδ(t-4)) R2

Δr(t) 0,0007 -0,9787** 0,0449 0,0170 0,1399 0,1942 -0,0652 0,0164 0,1554 -0,0762 0,4458

Desv.Pad. (0,0081) (0,4412) (0,3648) (0,2691) (0,1839) (0,1230) (0,1625) (0,2129) (0,2019) (0,0878)

t - Statistic [0,0862] [-2,2183] [0,1230] [0,0632] [0,7604] [1,5786] [-0,4012] [0,0770] [0,7699] [0,0862]

Wald Test

C(6) -0,0652

Desv.Pad. (0,1625)

C(7) 0,0164

Desv.Pad. (0,2129)

C(8) 0,1554

Desv.Pad. (0,2019)

C(9) -0,0762

Desv.Pad. (0,0878)

χ2 2,4176

H0: Δdelta(t-1)= Δdelta(t-2)=0H0: C(6)=C(7)=C(8)=C(9)=0

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de delta em rt ao nível de 0,05.
2) Não há evidências de causalidade de delta em rt no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).

Modelo 2 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (ΔΘ(t-1)) R2

Δr(t) 0,0011 -1,0272*** 0,0831 -0,0232 0,4465

Desv.Pad. 0,0067 0,3555 0,1214 0,3754

t - Statistic 0,1683 -2,8891 0,6848 -0,0617

Wald Test

C(3) -0,0232

Desv.Pad. (0,3754)

χ2 0,0038

H0: C(3)=0H0: C(3)=0

1) Evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de theta em rt ao nível de 0,01.
2) Não há evidências de causalidade de theta em rt no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).

Modelo 3 Constante C(1) (ECT) C(2) (Δr(t-1)) C(3) (Δr(t-2)) C(4) (Δr(t-3)) C(5) (Δr(t-4)) C(6) (Δs(t-1)) C(7) (Δs(t-2)) C(8) (Δs(t-3)) C(9) (Δs(t-4)) R2

Δr(t) -0,007 0,2462 -0,808 -0,4748 0,1754 0,1669 0,4241 0,5437* 0,7434** -0,1906 0,5252

Desv.Pad. (0,0073) (0,6851) (0,5893) (0,4489) (0,2912) (0,1165) (0,2874) (0,2864) (0,2865) (0,2749)

t - Statistic [-0,9518] [0,3595] [-1,3712] [-1,0577] [0,6022] [1,4320] [1,4755] [1,8987] [2,5952] [-0,6935]

Wald Test

C(6) 0,4241

Desv.Pad. (0,2874)

C(7) 0,5437

Desv.Pad. (0,2864)

C(8) 0,7434

Desv.Pad. (0,2865)

C(9) -0,1906

Desv.Pad. (0,2749)

χ2 12,3931**

1) Não há evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de st em rt .

2) Individualmente, a variação de st com duasΔs(t-2)  e três defasagem Δs(t-3) apresentaram significancia estatística  ao nível de 0,10 e 0,05 
respectivamente.
2) Há evidência de causalidade de st em rt no curto prazo. Rejeita-se  H0 ao nível de 0,05 (Wald Test)

H0: C(6)=C(7)=C(8)=C(9)=0
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Já o modelo 3 apesar de não mostrar indicação de causalidade no longo 

prazo apresentou causalidade no curto prazo ao nível de 0,05 (Teste de Wald) e 

também significância estatística de st em t-2 e t-3 ao nível de 0,10 e 0,05 

respectivamente.  

4.2.4 Previsões 1 passo à frente (Out-of-Sample Forecast) 

Por fim foi feito os testes estatísticos Out-of-Sample Forecast. Da mesma 

forma que para a amostragem médias móveis, os testes feitos foram o RMSE e 

Estatística DM. Os resultados são apresentados abaixo: 

Tabela 4.21 - Resultados RMSE e Estatística DM – Previsão 1 passo à 

frente. 

 

Verifica-se na tabela 4.21 que, pelo teste RMSE, o modelo preferido, 

modelo 3, mostrou ser melhor quando comparado com o modelo 1 (razão entre os 

RMSE dos dois modelos menor que 1) para ambas as ponderações, no entanto, 

quando comparado com o modelo 2, este se mostrou melhor do que o modelo 

preferido, modelo 3. Contudo pelo Teste DM, observou-se significância estatística 

para 3 das 4 formas de análise, evidenciando assim a superioridade na precisão da 

previsão do modelo 3 sobre o modelo 2 para ambas as ponderações e sobre o modelo 

1 para a ponderação equal-weighted. Apenas para a ponderação value weighted na 

situação do Modelo 3 confrontado com o Modelo 1, não foi possível rejeitar H0, ou seja, 

neste caso não há diferença na precisão da previsão dos dois modelos.   

 

 

 

 

 

 

Amostra Ponderação Comparação Modelos RMSE3/RMSE1,2 Estatística DM p valor

Modelo 3 vs Modelo 1 0,988 -0,471 0,648

Modelo 3 vs Modelo 2 1,053 3,481** 0,006

Modelo 3 vs Modelo 1 0,846 -2,851* 0,017

Modelo 3 vs Modelo 2 1,040 3,548** 0,005

Trimestral

Value Weighted

Equal Weighted



58 

 

4.3 Resumo dos principais resultados In the Sample e Out of 

Sample 

Com o propósito de facilitar a análise dos principais resultados obtidos, 

segue abaixo tabelas consolidando os dois horizontes amostrais considerados em 

uma mesma tabela. As tabelas mostram os resultados das previsões In the Sample 

por MQO, VAR e VECM e os resultados das previsões Out of Sample 

respectivamente. 

Tabela 4.22 – Comparação dos Resultados da Previsão (In the Sample) por MQO 

 

Observa-se pela tabela 4.22 que pelo método de Mínimos Quadrados 

Ordinários os resultados trimestrais são melhores do que os das médias móveis em 

todos os modelos e para todas as ponderações, com exceção do modelo 1 na 

ponderação equal weighted em que para os dois horizontes amostrais, não são 

estatisticamente significativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α β R2 α β R2 α β R2 α β R2

Modelo 1 0,0080 0,3976* 0,0030 0,0350 0,00420 0,4584*** 0,00380 0,18860

(0,0080) (0,1981) (0,0082) (0,1101) (0,0074) (0,1200) (0,0084) (0,0947)

Modelo 2 -0,0022 0,5330* -0,0017 0,5686** -0,0056 0,8676*** -0,00630 1,0535***

(0,0075) (0,2063) (0,0073) (0,1804) (0,0067) (0,1484) (0,0067) (0,1582)

Modelo 3 -0,0020 0,568** -0,0012 0,5729** -0,0039 0,6057*** -0,00520 0,8850***

(0,0074) (0,2041) (0,0073) (0,1854) (0,0068) (0,1111) (0,0067) (0,1324)
0,2908 0,3843

Trimestral

Value Weighted Equal Weighted

0,1634 0,0407

0,3217 0,38250,0780 0,1177

0,0915 0,1132

Nomenclatura significância: *** 0,001, ** 0,01, *0,05

Média Móvel

Value Weighted Equal Weighted

0,0432 -0,0136
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Tabela 4.23 – Comparação dos Resultados da Previsão (In the Sample) por VAR 

 

Com relação ao método VAR, a tabela 4.23 mostra apenas os resultados 

que apresentaram alguma significância estatística, para fins de simplificação na 

visualização. Observa-se que apenas no horizonte amostral trimestral os modelos 

apresentaram, para distintas defasagens, resultados estatisticamente significativos 

sendo que o modelo 1 para 2 defasagens na ponderação value weighted e o modelo 

3 também para 2 defasagens, mas na ponderação equal weighted apresentaram o 

maior nível de significância. Este resultado corrobora o resultado obtido por MQO para 

ambos os modelos. 

Tabela 4.24 – Comparação dos Resultados da Previsão (In the Sample) por VECM 

 

A tabela 4.24, sumariza os resultados do método VECM, segregando em 

evidências de causalidade no longo prazo através do coeficiente do ECT (Error 

Correction Term), causalidade de curto prazo verificado através do Teste de Wald nos 

coeficientes dos modelos e evidência de significância estatística das variáveis em 

alguma defasagem contemplada níveis de significância contemplados 0,1, 0,05 e 

0,01.   

Value Weighted Equal Weighted

q rt rt

0,3254*

(0,1423)

0,6860*** 0,5152**

(0,1513) (0,1632)

0,7334*

(0,3253)

0,4585** 0,7807***

(0,1396) (0,2031)

Modelo 1

Modelo 2

Trimestral

δt (lag 1)

δt (lag 2)

θt (lag 1)

st (lag 2)Modelo 3

Value Weighted Equal Weighted Value Weighted Equal Weighted

Causalidade no Longo Prazo Modelo 1 Sim Sim Não evidenciado Sim

Modelo 2 Sim Não evidenciado Sim Sim

Modelo 3 Sim Não evidenciado Sim Não evidenciado

Causalidade no Curto Prazo Modelo 1 Não evidenciado Não evidenciado Não evidenciado Não evidenciado

Modelo 2 Não evidenciado Não evidenciado Não evidenciado Não evidenciado

Modelo 3 Não evidenciado Não evidenciado Não evidenciado Sim

Significância estatística Modelo 1 Não evidenciado Não evidenciado Sim, (t-3) ao nível de 0,05 Não evidenciado

Modelo 2 Não evidenciado Sim, (t-1) ao nível de 0,1 Não evidenciado Não evidenciado

Modelo 3 Não evidenciado Não evidenciado Não evidenciado Sim, (t-2) e (t-3) ao nível de 0,10 e 0,05

Médias Móveis Trimestral
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Vale citar que o modelo 3 no horizonte amostral de médias móveis na 

ponderação equal weighted foi o único que apresentou causalidade no curto prazo, 

além disso evidenciou significância estatista da variável st em rt para duas defasagens 

distintas. 

Tabela 4.25 – Comparação dos Resultados da Previsão um passo à frente (Out of the 

Sample)  

 

Os resultados apresentados na tabela 4.25 mostram resultados pouco 

conclusivos com relação ao método RMSE, uma vez que o modelo preferido (modelo 

3) apresenta ser melhor que o modelo 1 no horizonte trimestral em ambas as 

ponderações, mas pior que o modelo 2, mas no horizonte amostral de médias móveis 

mostrou ser melhor que o modelo 2 e melhor do que o modelo 1 na ponderação equal 

weighted. Já com relação a estatística DM o modelo 3 se mostrou melhor (algum grau 

de significância estatística) do que ambos os modelos no horizonte trimestral na 

ponderação equal weighted e melhor do que o modelo 2 na ponderação value 

weighted no mesmo horizonte amostral. 

 

4.4 Cointegração entre Dividendos, Valor Patrimonial (book 

value) e Valor de Mercado (market value)   

Dividendos, valor patrimonial e valor de mercado fazem parte das variáveis 

intrínsecas em que os modelos, especificamente o modelo 3 é fundamentado. Como 

grande parte da construção do modelo 3 pressupõe uma relação linear entre BM / MV 

e Dividendos, ou seja, uma cointegração que se verificará estocasticamente, um 

caminho natural é verificar se estas 3 variáveis conjuntas apresentam algum vetor de 

cointegração e alguma significância estatística entre elas. O procedimento utilizado é 

o mesmo utilizado para o VECM só que agora para 3 variáveis simultaneamente. 

Primeiramente se fará testes para encontrar a defasagem ótima, seguido da 

Amostra Ponderação Comparação Modelos RMSE3/RMSE1,2 Estatística DM p valor

Modelo 3 vs Modelo 1 1,061 1,013 0,345

Modelo 3 vs Modelo 2 0,995 -1,559 0,163

Modelo 3 vs Modelo 1 0,996 -0,321 0,750

Modelo 3 vs Modelo 2 0,994 -1,563 0,162

Modelo 3 vs Modelo 1 0,988 -0,471 0,648

Modelo 3 vs Modelo 2 1,053 3,481** 0,006

Modelo 3 vs Modelo 1 0,846 -2,851* 0,017

Modelo 3 vs Modelo 2 1,040 3,548** 0,005

Média Móvel

Value Weighted

Equal Weighted

Trimestral

Value Weighted

Equal Weighted
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verificação da possibilidade de haver ao menos 1 vetor de cointegração e 

posteriormente os resultados do VECM propriamente. Os resultados das defasagens 

nos 4 cenários contemplados são mostrados abaixo: 

Tabela 4.26 – Verificações das defasagens ótimas (Dt, BVt e MVt) 

 

* número de defasagens ótimas. 

LR: Sequential Modified LR test statistic (cada teste ao nível de 5%)  

FPE: Final prediction error 

AIC: Akaike information criterion 

SC: Schwartz information criterion 

HQ: Hannan-Quinn information criterion 

A tabela 4.26 mostra as defasagens ótimas para cada um dos 4 cenários 

contemplados. Basicamente, para os cenários com horizonte amostral de médias 

móveis o número de defasagens considerado é 2 e para os cenários com horizonte 

amostral trimestral o número de defasagens é 1. 

Tabela 4.27 – Resultados do Teste de Johansen (Dt, BVt e MVt) 

 

Value Weighted (Médias Móveis) Value Weighted (Trimestral)

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 1,20E-05 -2,819 -2,719 -2,779 0 NA 2,93E-05 -1,925 -1,827 -1,886

1 415,15 1,75E-08 -9,348 -8,946 -9,189 1 271,01 5,5E-0,7* -5,895* -5,503* -5,740*

2 44,96* 1,07E-0,8* -9,846* -9,143* -9,569* 2 12,692 5,86E-07 -5,838 -5,153 -5,5667

3 6,18 1,26E-08 -9,681 -8,678 -9,285 3 18,122* 5,61E-07 -5,887 -4,907 -5,498

4 4,67 1,54E-08 -9,494 -8,19 -8,979 4 13,918 5,72E-07 -5,874 -4,601 -5,37

5 6,87 1,79E-08 -9,358 -7,752 -8,724 5 6,199 6,70E-07 -5,729 -4,162 -5,1081

6 10,72 1,91E-08 -9,314 -7,407 -8,562 6 6,096 7,86E-07 -5,589 -3,728 -4,8514

Equal Weighted (Médias Móveis) Equal Weighted (Trimestral)

Lag LR FPE AIC SC HQ Lag LR FPE AIC SC HQ

0 NA 4,21E-06 -3,864 -3,763 -3,824 0 NA 3,31E-06 -4,104 -4,006 -4,066

1 450,87 3,43E-09 -10,978 -10,577 -10,82 1 303,06 3,79E-08* -8,575* -8,183* -8,419*

2 43,43* 2,14E-09* -11,450* -10,748* -11,173* 2 7,12 4,40E-08 -8,427 -7,742 -8,156

3 4,99 2,59E-09 -11,264 -10,260 -10,868 3 9,20 4,92E-08 -8,321 -7,342 -7,933

4 10,45 2,82E-09 -11,188 -9,883 -10,673 4 23,18* 4,24E-08 -8,478 -7,205 -7,974

5 12,30 2,94E-09 -11,162 -9,556 -10,528 5 13,18 4,34E-08 -8,467 -6,900 -7,846

6 15,94 2,80E-09 -11,231 -9,325 -10,479 6 14,99 4,24E-08 -8,508 -6,648 -7,771

MM_Value Weighted Value Weighted

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,1915 14,4522 20,687 r = 0 21,1316 29,7971 0,5722 61,132* 73,113* r = 0 21,132 29,800

0,0838 5,9543 6,2347 r ≤ 1 14,2646 15,4947 0,1283 9,884 11,981 r ≤ 1 14,265 15,495

0,0041 0,2804 0,2804 r ≤ 2 3,8415 3,8415 0,0287 2,097 2,097 r ≤ 2 3,841 3,841

Ambos os testes não indicam ao menos 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05.  Ambos os testes indicam 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05

MM_Equal Weighted Equal Weighted

Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value* Eigenvalue Max Eigen Stat. Trace H0: r Eigen Critical Value*Trace Critical Value*

0,2029 15,4214 28,9045 r = 0 21,1316 29,7971 0,4752 46,422* 66,426* r = 0 21,132 29,800
0,1509 11,1265 13,483 r ≤ 1 14,2646 15,4947 0,197 15,829* 20,004* r ≤ 1 14,265 15,495
0,0341 2,3565 2,3565 r ≤ 2 3,8415 3,8415 0,0563 4,176* 4,176* r ≤ 2 3,841 3,841

Ambos os testes não indicam ao menos 1 vetor de cointegração ao nível de 0,05.  Ambos os testes indicam 3 vetores de cointegração ao nível de 0,05

* Denota rejeição da hipótese nula ao nível 0,05 * Denota rejeição da hipótese nula ao nível 0,05



62 

 

Pela tabela 4.27, verifica-se que apenas para os cenários contemplando 

horizonte amostral trimestral há evidência de vetores de cointegração para as 3 

variáveis conjuntamente, sendo que na ponderação equal weighted os testes 

indicaram 3 vetores de cointegração.  

Tabela 4.28 – Resultados do VECM (Dt, BVt e MVt) 

 

A tabela 4.28 evidencia alguma relação causal no longo prazo tanto das 

variações dos preços (Market Value) quanto das variações do valor patrimonial (Book 

Value) das ações contempladas sobre as variações nos dividendos. Resultados 

evidenciados pelos coeficientes C1 e C2 (no caso da ponderação equal weighted). 

Value Weighted Const. C1 (ECT1) C2 (ECT2) C3 (Δpt-1) C4 (Δdt-1) C5 (Δbvat-1) R
2

Δpt 0,0174 -0,0274 NA 0,1238 -0,1110 -0,0368 -0,045

Desv.Pad. (0,0122) (0,0395) NA (0,1388) (0,2603) (0,1825)

t - Statistic [1,4278] [-0,6957] NA [0,8923] [-0,4265] [-0,2015]

Δdt 0,0021 0,1542*** NA -0,1237 0,2157 0,0839 0,6014

Desv.Pad. (0,0071) (0,0230) NA (0,0809) (0,1517) (0,1063)

t - Statistic [0,2991] [6,7050] NA [-1,5302] [1,4225] [0,7892]

Δbvat -0,0119 0,2138*** NA -0,2464 0,2932 -0,0119 0,3728

Desv.Pad. (0,0150) (0,0485) NA (0,1705) (0,3197) (0,0150)

t - Statistic [-0,7964] [4,4113] NA [-1,4453] [0,9170] [-0,7964]

Wald Test Δpt Wald Test Δdt Wald Test Δbvat

C(4) -0,111 C(3) -0,1237 C(3) 0,2932

Desv. Pad. (0,2603) Desv. Pad. (0,0809) Desv. Pad. (0,3197)

C(5) -0,0368 C(5) 0,0839 C(4) -0,2464

Desv. Pad. (0,1825) Desv. Pad. (0,1063) Desv. Pad. (0,1705)

χ2 0,2239 χ2 2,3712 χ2 2,447

Equal Weighted Const. C1 (ECT1) C2 (ECT2) C3 (Δpt-1) C4 (Δdt-1) C5 (Δbvat-1) R
2

Δpt 0,0101 0,1021 0,2743 -0,0073 -0,2167 -0,0273 0,0717

Desv.Pad. (0,0102) (0,3121) (0,3121) (0,1487) (0,2004) (0,1671)

t - Statistic [1,0489] [0,8788] [0,8788] [-0,0492] [-1,0815] [-0,1636]

Δdt 0,0018 0,1557*** -1,3493*** -0,1198 0,0798 0,0752 0,6041

Desv.Pad. (0,006) (0,0352) (0,1868) (0,0890) (0,1199) (0,1000)

t - Statistic [0,2927] [4,4257] [-7,2223] [-1,3455] [0,6646] [0,7519]

Δbvat 0,0003 0,1208*** -0,2231 -0,1056 0,0469 0,0659 0,1756

Desv.Pad. (0,0052) (0,0298) (0,1584) 0,0755 (0,1017) (0,0848)

t - Statistic [0,0579] [4,0518] [-1,4089] [-1,3990] [0,4613] [0,7776]

Wald Test Δpt Wald Test Δdt Wald Test Δbvat

C(4) -0,027 C(3) 0,0752 C(3) 0,047

Desv. Pad. (0,167) Desv. Pad. (0,100) Desv. Pad. (0,102)

C(5) -0,007 C(5) -0,12 C(4) -0,106

Desv. Pad. (0,148) Desv. Pad. (0,089) Desv. Pad. (0,075)

χ2 0,0617 χ2 1,817 χ2 2,0160

NA - de acordo com o teste de Cointegração de Johansen há apenas um vetor de cointegração(ECT1)

1)  Há evidência de causalidade no Longo Prazo (ECT) de Δpt e Δbvat em Δdt e de Δdt e Δpt em Δbvat.
2) Não há evidências de causalidade das variáveis  no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).

De acordo com o teste de Cointegração de Johansen há mais de um vetor de cointegração(ECT1 e ECT2).

1)  Há evidência de causalidade no Longo Prazo em ambos os vetores de cointegração (ECT1 e ECT2)  

de Δpt e Δbvat em Δdt e de um vetor de cointegração (ECT2) de Δdt e Δpt em Δbvat.
2) Não há evidências de causalidade das variáveis  no curto prazo. Não rejeita-se  H0 (Wald Test).
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5 CONCLUSÃO  

Descobrir uma fórmula capaz de prever com precisão os retornos futuros 

de uma ativo financeiro é considerado o “Santo Graal” das finanças modernas. 

   Apesar de não haver solução direta para esta “busca”, é de conhecimento 

geral que algumas variáveis podem ter algum grau de poder preditivo. Dentre estes, 

os dividendos estão entre os mais populares entre aqueles que podem, de alguma 

forma, ter alguma relação com o retorno de ações. Desde então, diversos modelos 

que utilizam os dividendos foram propostos, sendo um dos mais populares o modelo 

proposto por Campbell e Shiller (Log Linear Dividend Yield Model). Contudo, apesar 

da popularidade deste modelo, um princípio fundamental para qualquer análise 

fidedigna relacionado a séries de tempo, a estacionaridade nas variáveis das séries 

de tempo, acaba não se verificando empiricamente.  

A partir daí estudiosos passaram a tentar achar soluções, que ao mesmo 

tempo que, pudessem ter algum poder preditivo, suas variáveis, utilizadas nos 

modelos de séries de tempo, pudessem ser também estacionarias.  

O modelo de Voultenahoo, parte desta premissa, relacionando uma 

variável contábil (book-to-market) e não se baseando na inconstância nas políticas de 

dividendo das empresas, estas instáveis e não regulares em seu modelo, apesar de 

a estacionaridade no Book-to-Market Ratio também ser ao menos controverso. 

Por fim em 2010, um modelo que procurou relacionar o fator preditivo dos 

retornos através dos dividendos cujo modelo apresentasse estacionaridade nas 

variáveis foi proposto, o Modelo de Cointegração Loglinear, que acaba sendo uma 

combinação linear dos dois modelos citados anteriormente. 

O presente trabalho procurou adaptar este modelo para o mercado 

brasileiro, fazendo todas as suas análises comparativas e regressões baseados no 

principal índice da bolsa brasileira. 

Não só estes 3 modelos são comparados neste trabalho como também 

duas ponderações e período amostral distintos são feitos. 

Dos resultados gerais apresentados, o horizonte amostral trimestral 

mostrou melhores resultados. Os testes In the Sample, mostraram coeficientes 

estatisticamente mais significativos no MQO quando comparado com os resultados 
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obtidos no horizonte de médias móveis. Os resultados do VAR somente apresentaram 

alguma significância estatística no horizonte amostral trimestral e o VECM evidenciou 

algum grau de causalidade de longo prazo, e em um dos exercícios feitos também de 

curto prazo (única situação detectada), além de significância estatística em 

ponderações distintas.  

De qualquer forma, mesmo que no horizonte amostral de médias móveis 

pode-se verificar algum poder preditivo tanto no Modelo 2 (Book-to-Market Model) 

quanto no Modelo 3 (Cointegração Loglinear), os testes denominados “um passo à 

frente” (Out-of-Sample) não apresentaram significância estatística. 

No entanto, no horizonte amostral trimestral, não só as regressões 

mostraram poder preditivo, como também especificamente o Modelo 3 apresentou 

significância estatística para os testes um passo à frente (especificamente Estatística 

DM) evidenciando uma superioridade na precisão das previsões para um dado nível 

de significância. 

Um teste adicional ainda foi realizado com o propósito de verificar se as 

variáveis fundamentais base dos modelos em estudo, especificamente do modelo 3, 

apresentam alguma relação linear estocasticamente (cointegração). Novamente, 

somente para o horizonte trimestral o resultado mostra haver algum vetor de 

cointegração entre estas 3 variáveis com tendência de causalidade no longo prazo.    

Apesar dos resultados positivos, um fato importante não pode ser 

negligenciado, não permitindo assim uma conclusão definitiva que possa apresentar 

uma suposta superioridade do principal modelo objeto deste estudo a saber; a 

sazonalidade nas políticas de dividendos das companhias que compõe o índice 

utilizado (Ibovespa), que mesmo tentando ser minimizado através de 1) utilização da 

ponderação equal weighted, objetivando assim reduzir pagamentos muito fora de uma 

média histórica, especificamente de empresas que tiveram alguma participação 

significativa no índice em um período curto de tempo, não sendo assim sustentável, 

e, 2) a utilização do horizonte amostral de Médias Móveis, tentando por sua vez 

minimizar, em cada período amostral, 4 trimestres consecutivos, a sazonalidade 

proveniente de uma política de dividendos padrão, se considerarmos uma 

periodicidade menor que um ano.  
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Contudo, como já citado, os resultados provenientes do horizonte amostral 

de Médias Móveis acabaram não sendo tão satisfatórios quanto as do horizonte 

amostral trimestral, lembrando que uma abordagem de dados na base trimestral foi 

considerada em função de se poder obter uma quantidade crítica necessária de dados 

suficientemente capaz de serem sensibilizados nas regressões de séries de tempo.  

Conclui-se, portanto, que, para um melhor endereçamento do problema da 

sazonalidade e a necessidade de uma quantidade de dados suficientes para os testes 

envolvendo séries de tempo, uma amostragem em base anual de ao menos 30 anos 

(conforme citado por Fama e French (1988)) de dados, apresentarão resultados mais 

precisos e conclusivos sobre os modelos. Contudo, uma base de dados de 30 anos 

confiável, faz-se um desafio de grande complexidade em se obter ainda em 2018 (24 

anos após estabilidade da moeda). 
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APÊNDICE 1 - Detalhamento dos Testes 

1) Testes para verificação de Estacionaridade 

Com o objetivo de verificar a estacionaridade das séries de tempo 

envolvidas, 3 testes de verificação de raiz unitária serão realizados: Dickey-Fuller 

Aumentado, Phillips e Perron (PP) e KPSS. 

Estes testes são importantes pois a teoria padrão de inferência em 

regressões com regressores estocásticos requer que todas as variáveis sejam 

estacionarias. Se regredirmos os retornos esperados com variáveis com raiz unitária, 

os erros padrão convencionais serão enganosos. Além disso, a estimação e os testes 

resultantes são possivelmente sensíveis a estacionaridade das variáveis porque todos 

os modelos assim assumem (Campbell e Shiller e Vuolteenaho) ou inferem (MCLL) a 

estacionaridade nas variáveis do lado esquerdo das equações. Quando as variáveis 

do lado direito são estacionárias e as do lado esquerdo não, será inconsistente  

Muitos testes para verificação de estacionaridade são baseados em testes 

de raiz unitária. Para ilustrar o racional destes testes partimos de um modelo 

autorregressivo de ordem 1 AR(1) do tipo: 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜌𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡, 𝑡 = 1,2, ……  

A hipótese nula (H0) é que (yt) tem uma raiz unitária: 

H0: 𝜌=1 

E a alternativa unilateral será: 

H1: 𝜌<1 

Conforme explicitado anteriormente três testes de raiz unitária foram 

realizados a fim de verificar se as variáveis dos modelos são estacionárias. 

O Teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) consiste em estimar a seguinte 

regressão: 

∆𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑡 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛼𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡
𝑚
𝑖 1   

Sendo ∆𝑌𝑡−1 = (𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2), ∆𝑌𝑡−2 = (𝑌𝑡−2 − 𝑌𝑡−3), etc... 

O Teste ADF irá testar se 𝛿 = 0 e segue a mesma distribuição assintótica 

da Estatística DF (Estatística 𝜏 (𝑡𝑎𝑢)), usando assim os mesmos valores críticos. 
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Como falado anteriormente, o Teste ADF é o principal teste que utilizamos 

para verificação de Estacionaridade e defasamos as variáveis até a Quarta 

defasagem. 

Já o Teste Philips-Perron (PP), utiliza métodos estatísticos não 

paramétricos para endereçar problemas de correlação serial sem adicionar termos 

defasados. De qualquer forma, a distribuição assintótica do Teste PP é a mesma do 

Teste ADF por isso mais detalhes não são necessários. 

Por fim, no Teste KPSS, ao contrário dos outros dois, H0 é de que não 

existe raiz unitária. 

Formalmente podemos definir este teste supondo  as 

observações de uma série temporal a qual queremos testar sua estacionaridade e a 

equação abaixo uma série com tendência, passeio aleatório e erro: 

 

onde   é o passeio aleatório definido por:  

 

com , i.i.d  com média zero e variância . 

Se considerarmos, , t = 1,2, ... , N os resíduos de uma regressão em y 

explicado pelas componentes de tendência, passeio aleatório e intercepto podemos 

denominar    um estimador para a variância dos erros nesta regressão, isto 

é, .  Definimos a soma parcial dos resíduos por: 

 

Então, a estatística do teste é dada por: 

 

É possível mostrar que a estatística  tem distribuição que converge 

assintoticamente em que seus valores críticos são tabelados. 

2) Testes para verificação de Autocorrelação 
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Os testes realizados para verificação da possibilidade de autocorreção são; 

o Teste de Breusch Godfrey (BG Test) e o Teste de Durbin Watson (DW Test). 

Antes propriamente de detalhar os testes é importante entender a 

autocorrelação. Esta é formalmente é caracterizada quando: 

𝐸(𝜇𝑖𝜇𝑗) ≠ 0 

Ou seja, o retorno esperado dos erros de uma série de tempo em períodos 

distintos é diferente de zero, evidenciando assim que erros passados influenciam o 

resultado no presente. 

A autocorrelação pode ocorrer por diferentes motivos sendo os principais: 

a) Inércia: Efeito que ocorre em grande parte das séries de tempo de 

variáveis econômicas como a inflação por exemplo. 

b) Viés de Especificação: Viés que pode ocorrer pela exclusão de variáveis 

importantes para a regressão ou pela formulação incorreta da função 

representativa da análise a ser conduzida. 

c) Fenômeno Cobweb: Fenômeno evidenciado principalmente na oferta 

de commodities agrícolas, onde estas ofertas acabam reagindo a 

preços de um período anterior porque a produção destas commodities 

demora um tempo para serem implementadas, assim no início do 

período de plantio os produtores os produtores são influenciados pelos 

preços praticados no último ano assim verifica-se a influência de 

variáveis passadas influenciando variáveis no presente. 

d) Defasagens: Não é incomum encontrar em séries de tempo variáveis 

dependentes de variáveis de períodos anteriores como por exemplo 

uma função Consumo que pode depender não só da renda no período 

presente, mas também da renda no período anterior. 

e) Séries não estacionárias: Séries não estacionárias apresentaram erros 

não estacionários podendo apresentar autocorrelação. 

A presença de autocorrelação, conforme citado brevemente em seção 

anterior, faz com que os estimadores de MQO, apesar de continuarem sendo lineares, 

não viesados, consistentes, e assintóticamente normalmente distribuídos, não serão 

mais eficientes, ou seja não apresentarão mínima variância. 

Em um modelo de regressão de duas variáveis dado por: 
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𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡 

A variância de um estimador BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) é 

dada por: 

𝑣𝑎𝑟(�̂�2) =
𝜎2

∑𝑥𝑖
2 

No entanto em um processo auto regressivo de ordem 1 AR(1), , dado por: 

𝜇𝑡 = 𝜌𝜇𝑡−1 + 휀𝑡 

 A variância será dada por: 

𝑣𝑎𝑟(�̂�2)𝐴𝑅1 =
𝜎2

∑𝑥1
2 [1 + 2𝜌

∑𝑥𝑡𝑥𝑡−1
∑𝑥𝑡
2 + 2𝜌

2
∑𝑥𝑡𝑥𝑡−2
∑𝑥𝑡
2 +⋯+ 2𝜌

𝑛−1
𝑥𝑡𝑥𝑛
∑𝑥𝑡
2] 

Que pode ser simplificada por: 

𝑣𝑎𝑟(�̂�2)𝐴𝑅1 =
𝜎2

∑𝑥1
2 (
1 + 𝑟𝜌

1 − 𝑟𝜌
) = 𝑣𝑎𝑟(�̂�2) (

1 + 𝑟𝜌

1 − 𝑟𝜌
) 

Mostrando assim, que no caso de autocorrelação, a variância não será a 

mesma da variância de um MQO normal. 

Com relação aos testes, o mais popular para detecção de autocorrelação é 

o Teste de Durbin Watson definido por: 

 =
∑ (𝜇�̂� − �̂�𝑡−1)

2𝑡 𝑛
𝑡 2

∑ �̂�𝑡
2𝑡 𝑛

𝑡 1

 

Ou seja, é a razão entre o somatório do quadrado da diferença dos resíduos 

estimados sucessivos pelo somatório dos resíduos estimados ao quadrado. 

Contudo, apesar da facilidade de cálculo, é importante pontuar que os 

resíduos μt são gerados pelo esquema autorregressivo de primeira ordem:  

𝜇𝑡 = 𝜌𝜇𝑡−1 + 휀𝑡 

Assim, não pode ser usado para detectar padrões autorregressivos de 

ordem superior. 

Para explicar melhor como se dá o critério de verificação via Durbin Watson 

se expandirmos a equação acima teremos: 
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 =
∑ �̂�𝑡
2 + ∑ �̂�𝑡−1

2 − 2∑ �̂�𝑡�̂�𝑡−1
∑ �̂�𝑡
2  

Considerando ∑ �̂�𝑡−1
2  ≈ ∑ �̂�𝑡

2  podemos reescrever a equação acima como: 

 ≈ 2(1 −
∑ �̂�𝑡�̂�𝑡−1
∑ �̂�𝑡
2 ) 

E assumindo �̂� =
∑ �̂�𝑡�̂�𝑡−1

∑ �̂�𝑡
2 , podemos representar o teste d (Durbin Watson) 

por: 

 ≈ 2(1 − �̂�) 

No entanto, como −1 ≤ 𝜌 ≤ 1 implica que: 

0 ≤  ≤ 4 

Assim, temos os limites do teste d (0 até 4). A hipótese a ser testada será 

H0: ρ=0 versus H1: ρ≠0, ou seja, se hipótese H0 for rejeitada, há evidência 

estatisticamente significativa de autocorrelação positiva ou negativa.  

O teste dará, para dado nível de significância, os valores críticos dL(lower) 

e dU (upper) e como regra geral a conclusão sobre presença de autocorrelação serial 

será dada conforme tabela abaixo: 

Regra de decisão para o Teste de Durbin Watson 

H0 Decisão Se 

Não há autocorrelação positiva Rejeita 0 ≤  ≤  𝐿 

Não há autocorrelação positiva Inconclusivo  𝐿 ≤  ≤  𝑈 

Não há autocorrelação negativa Rejeita 4 −  𝐿 <  < 4 

Não há autocorrelação negativa Inconclusivo 4 −  𝑈 ≤  ≤ 4 −  𝐿 

Não há autocorrelação Não rejeita  𝑈 <  < 4 −  𝑈 

Extraído de: Gujarati, Basic Econometrics, 4º edition, pg 498 

Contudo, apesar da popularidade do Teste D, o Teste de Breusch-Godfrey 

(BG Test) acaba sendo mais utilizado especificamente para séries de tempo pois 

corrige algumas vulnerabilidades do Teste D, como por exemplo: 1) permite 

regressores não estocásticos tal qual regressando defasados, 2) permite testar 

modelos autorregressivos de ordem superior como um AR(2) e também ordens 
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maiores para médias móveis dos termos de erro. Por questão de exemplificação 

partindo de um modelo conforme abaixo: 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡 

E assumindo que os resíduos 𝜇𝑡, seguem um modelo auto regressivo de 

ordem p AR(p) como: 

𝜇𝑡 = 𝜌1𝜇𝑡−1 + 𝜌2𝜇𝑡−2 +⋯+ 𝜌𝑝𝜇𝑡−𝑝 + 휀𝑡 

A hipótese nula H0 do teste é dado por: 

𝐻 : 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑝 = 0 

Assim o Teste BG envolve estimar por MQO a equação...e obter os 

resíduos �̂�𝑡. Depois regredir �̂�𝑡 da equação e  �̂�𝑡−1, �̂�𝑡−2, … , �̂�𝑡−𝑝 , onde o último termo 

são os valores defasados dos resíduos estimados. Após isso calcula-se a regressão 

abaixo:  

�̂�𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2𝑋𝑡 + �̂�1�̂�𝑡−1 + �̂�2�̂�𝑡−2 +⋯+ �̂�𝑝�̂�𝑡−𝑝 휀𝑡 

 

E obtêm-se R2 da equação acima. 

Breusch e Godfrey mostraram que para amostras grandes (n-p)R2 será 

próxima de uma distribuição Qui-quadrado: 

(𝑛 − 𝑝)𝑅2~𝜒𝑝
2 

Se (𝑛 − 𝑝)𝑅2 exceder os valores críticos da distribuição 𝜒2 para um nível 

de significância, rejeita-se H0, neste caso pelo menos um ρ é estatisticamente 

significativo, diferente de zero. 

De qualquer forma será apresentado os resultados dos dois testes pois não 

há nenhum teste considerado inequivocamente o melhor, ou seja, mais poderoso em 

termos estatísticos. 

3) Testes para verificação de Heterocedasticidade 

5.3.2.1 Testes de Heterocedasticidade 
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A Heterocedasticidade não é um fenômeno tão sensível em séries 

de tempo quanto em Cross Section ou Painel. De qualquer forma, será feito o 

Teste de White para verificar a possibilidade dos modelos apresentarem 

variância não constante (heterocedasticidade). 

 Para exemplificação do teste, considerando o modelo abaixo: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝜇𝑖 

O modelo é estimado e os resíduos �̂�𝑖 obtidos. Então é rodado a regressão 

auxiliar: 

�̂�𝑖 = 𝛼1 + 𝛼2𝑋2𝑖 + 𝛼3𝑋3𝑖 + 𝛼4𝑋
2
4𝑖 + 𝛼5𝑋

2
3𝑖 + 𝛼6𝑋2𝑖𝑋3𝑖 + 𝜈𝑖 

Que é o quadrado dos resíduos da regressão original regredidas contra as 

variáveis Xs (regressores), seus valores ao quadrado e o produto cruzado dos 

regressores. 

Sob a hipótese nula H0 de que não há heterocedasticidade pode ser 

mostrado que nR2, sendo o R2 obtido da regressão auxiliar, que assintóticamente 

seguirá uma distribuição qui-quadrado: 

𝑛. 𝑅2~𝜒2 

Se, o valor obtido não exceder o valor crítico da distribuição Qui-Quadrado, 

dado um nível de significância especificado, conclui-se que não há 

heterocedasticidade. 

 

4) Método de Correção para Autocorrelação – Cochrane Orkut 

Para exemplificação detalhada do modelo, dado o modelo de regressão 

hipotético: 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡       

E assumindo que os termos dos erros seguem um modelo autorregressivo 

de ordem 1 AR(1) como: 

𝜇𝑡 = 𝜌𝜇𝑡−1 + 휀𝑡        − 1 < 𝜌 < 1     (3.4.1) 

 Se (3.4.1) é verdadeiro no tempo t, então também será verdadeiro no 

tempo (t-1), consequentemente: 
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𝑌𝑡−1 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡−1 + 𝜇𝑡−1   (3.4.2) 

Multiplicando por ρ ambos os lados da equação acima obtemos: 

𝜌𝑌𝑡−1 = 𝜌𝛽1 + 𝜌𝛽2𝑋𝑡−1 + 𝜌𝜇𝑡−1   (3.4.3) 

E subtraindo (3.4.1) de (3.4.3) temos: 

(𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1) = 𝛽1(1 − 𝜌) + 𝛽2(𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1) + 휀𝑡      (3.4.4) 

Sendo: 휀𝑡 = (𝜇𝑡 − 𝜌𝜇𝑡−1) 

Podemos expressar (3.4.4) como: 

𝑌𝑡
∗ = 𝛽1

∗ + 𝛽2
∗𝑋𝑡
∗ + 휀𝑡    (3.4.5) 

𝑆𝑒𝑛 𝑜 𝛽1
∗ = 𝛽1(1 − 𝜌), 𝑌𝑡

∗ = (𝑌𝑡 − 𝜌𝑌𝑡−1), 𝑋𝑡
∗ = 𝛽2(𝑋𝑡 − 𝜌𝑋𝑡−1) 

Desde que o termo de erro satisfaça as premissas usuais do MQO, 

podemos aplicá-lo nas variáveis transformadas Y* e X* e obter estimadores com todas 

as propriedades ótimas (BLUE). Lembrando que o MQG nada mais é do que o MQO 

transformado pela maneira explicitada. 

A primeira etapa do procedimento refere-se justamente a calcular via 

sucessivas interações ρ. E a partir daí usar o valor encontrado na regressão (3.4.5) e 

estimar os coeficientes via MQO na regressão obtida. 

 

5) Detalhamento MQO 

 

MQO é o método mais utilizado para análise de regressões para explicar o 

método partimos de um modelo como: 

𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 + 𝜇𝑖 

Contudo as variáveis deste modelo muitas vezes não são diretamente 

observáveis, decorrente do total populacional envolvido, assim devemos estimar um 

modelo baseado em uma amostra da população obtendo: 

�̂�𝑖 = �̂�1 + �̂�2𝑋𝑖 + 𝜇𝑖 

Onde �̂�i é o valor estimado de Yi. 
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Agora para determinar os valores estimados parte-se dos resíduos 

estimados, que nada mais é do que a diferença entre   𝑌𝑖 e �̂�𝑖 como: 

�̂�𝑖 = 𝑌𝑖 − �̂�𝑖 

= 𝑌𝑖 − �̂�1 + �̂�2𝑋𝑖 

Para obtermos uma amostra mais próxima possível das observações reais, 

a soma dos resíduos tem que ser da forma entre que a somatório das diferenças reais 

e amostrais seja a menor possível expresso abaixo: 

 �̂�𝑖 = (𝑌𝑖 − �̂�𝑖) 

Adotando o critério de mínimos quadrados temos: 

 

 �̂�𝑖
2 = (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2
 

= (𝑌𝑖 − �̂�1 + �̂�2𝑋𝑖)
2
 

O princípio do método de mínimos quadrados é escolher �̂�1 e �̂�2 de modo 

que, para uma dada amostra, ∑ �̂�𝑖
2 é a menor possível. Para isso, deve-se aplicar 

princípios de cálculo diferencial. Sem entrar nos detalhes da condução destes 

cálculos, o resultado das equações para estimar 𝛽1 e 𝛽2 são expressos abaixo: 

 𝑌𝑖 = 𝑛�̂�1 + �̂�2 𝑋𝑖 

 𝑌𝑖𝑋𝑖 = �̂�1 𝑋𝑖 + �̂�2 𝑋𝑖
2 

Estas equações simultâneas são conhecidas como equações normais. 

Resolvendo as equações normais simultaneamente, obtêm-se: 

�̂�2 =
𝑛∑𝑋𝑖𝑌𝑖 − ∑𝑋𝑖 ∑𝑌𝑖

𝑛∑𝑋𝑖
2 − (∑ �̅�)2

 

=
∑(𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)

∑(𝑋𝑖 − �̅�)2
 

=
∑𝑥𝑖𝑦𝑖
∑𝑥𝑖
2  
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Sendo 𝑥𝑖 = (𝑋𝑖 − �̅�) e 𝑦𝑖 = (𝑌𝑖 − �̅�) 

�̂�1 =
∑𝑋𝑖
2∑𝑌𝑖 − ∑𝑋𝑖 ∑𝑋𝑖𝑌𝑖

𝑛∑𝑋𝑖
2 − (∑𝑋𝑖)2

 

= �̅� − �̂�2�̅� 

�̂�1 e �̂�2 são conhecidos como estimadores de mínimos quadrados. 

Agora voltando a equação previamente apresentada:  

𝑌𝑖 = �̂�1 + �̂�2𝑋𝑖 + 𝜇𝑖 

Esta pode ser expressa de uma forma alternativa onde ambos Y e X são 

expressos como desvios de seus valores médios, assim: 

𝑌𝑖 − �̅� = �̂�2(𝑋𝑖 − �̅�) + �̂�𝑖 

𝑦𝑖 = �̂�2𝑥𝑖 + �̂�𝑖 

O modelo de regressão linear clássica do padrão gaussiano, é baseado 

nas premissas descritas na sessão 3.2.1. Lembrando que: 

Média = 𝐸(𝜇𝑖) = 0 

Variância = 𝐸[𝜇𝑖 − 𝐸(𝜇𝑖)]
2 = 𝐸(𝜇𝑖

2) = 𝜎2 

Cov (𝜇𝑖 , 𝜇𝑗) = 𝐸{[(𝜇𝑖 − 𝐸(𝜇𝑖))][𝜇𝑖 − 𝐸(𝜇𝑗)]} = 𝐸(𝜇𝑖, 𝜇𝑗) = 0  𝑖 ≠ 𝑗 

E as premissas acima podem ser compactadas como: 

𝜇𝑖~𝑁(0, 𝜎
2) 

As propriedades da distribuição normal da variável Z será definido como: 

𝑍 =
�̂�2 − 𝛽2
𝜎�̂�2

 

No entanto, como 𝜎2 é raramente conhecido e na prática é determinada 

pelo estimador não viesado �̂�2, assim substituindo 𝜎 por �̂� pode ser reescrita como: 

𝑡 =
�̂�2−𝛽2

𝜎�̂�2

         (3.4.1) 

Sem entrar no mérito da prova específica, pode-se considerar que a 

variável t pode ser definida pela distribuição t com n-2 graus de liberdade. 
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Assim, ao invés de usar a distribuição normal, usa-se a distribuição t para 

estabelecer o intervalo de confiança para 𝛽2 como segue: 

Pr (−𝑡𝛼
2⁄
≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝛼

2⁄
) = 1 − 𝛼 

Onde o valor t no meio da inequação acima é dado pelo valor obtido pela 

fórmula (3.4.1). 

Portanto, substituindo o t da inequação temos: 

𝑃𝑟 [−𝑡𝛼
2⁄
≤
�̂�2 − 𝛽2
𝜎�̂�2
≤ 𝑡𝛼

2⁄
] = 1 − 𝛼 

E rearranjando os termos temos: 

𝑃𝑟 [�̂�2 − 𝑡𝛼 2⁄ 𝜎�̂�2 ≤ 𝛽2 ≤ �̂�2 + 𝑡
𝛼
2⁄
𝜎�̂�2] = 1 − 𝛼 

A equação acima provê 100(1-𝛼) intervalo de confiança percentual para 𝛽2 

que pode ser expressada de forma simplificada como: 

�̂�2 ± 𝑡𝛼 2⁄ 𝜎�̂�2  

Da mesma forma, 𝛽1 pode ser escrita como: 

�̂�1 ± 𝑡𝛼 2⁄ 𝜎�̂�1  

Especificando assim o modelo de regressão linear clássico e o teste de 

hipótese. 

 

6) Previsão Um passo à frente - RMSE 

Formalmente o teste leva em consideração duas partes de uma amostra, 

do qual, de uma amostra total de n+m observações, as n primeiras observações são 

para estimar os parâmetros do modelo e as últimas m observações para fazer a 

previsão. Considerando  ̂𝑛+ℎ ,a previsão um passo à frente de 𝑦𝑛+ℎ+1 ,os m erros de 

previsão são �̂�𝑛+ℎ+1 = 𝑦𝑛+ℎ+1 −  ̂𝑛+ℎ. O RMSE será uma medida que indicará o quanto 

nosso modelo estará desviado da previsão de y quando levar em consideração as 

observações fora da amostra. A medida do RMSE é calculada por: 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = (𝑚−1 �̂�𝑛+ℎ+1
2

𝑚−1

ℎ  

)

1/2

 

 

7) Previsão Um passo à frente – Diebold Mariano 

Formalmente definimos este teste também pela diferença na previsão dos 

erros de uma função conforme abaixo: 

eit = ŷit − 𝑦𝑡 

A perda associada com a previsão de i é assumida para ser uma função da 

previsão de erros, eit, e é denotado por g(eit ). 

Normalmente g(eit) é definido pelo quadrado ou pelo valor absoluto de eit: 

𝑔(𝑒𝑖𝑡) = 𝑒𝑖𝑡
2  

𝑔(𝑒𝑖𝑡) = |𝑒𝑖𝑡
2 | 

 

O problema com estas funções é que elas são funções simétricas, assim 

em alguns casos a função g(eit), especialmente quando predizer a maior (overpredict) 

não é tão ruim quando predizer a menor (underpredict) yt, podemos expressar como: 

 

𝑔(𝑒𝑖𝑡) = 𝑒
(𝜆𝑒𝑖𝑡) − 1 − 𝜆𝑒𝑖𝑡 

De qualquer forma, definimos a diferença de perda entre duas funções por: 

 
 = 𝑔(𝑒1𝑡) − 𝑔(𝑒2𝑡) 

E podemos dizer que duas previsões têm precisão igual entre elas, se e 

somente se, a diferença de perdas entre elas tem expectativa zero para todo t. 

Assim, estaríamos testando a hipótese nula H0: 

𝐻 : 𝐸( 𝑡) = 0 , ∀𝑡 

Contra a hipótese H1:  

𝐻1: 𝐸( 𝑡) ≠ 0 , ∀𝑡 

H0 diz que as duas previsões têm a mesma precisão e H1 diz que as duas 

previsões têm níveis diferentes de precisão. 
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Diebold Mariano usa a estatística abaixo: 

𝐷𝑀 =
 ̅

√2𝜋 ̂𝑑(0)
𝑇

 

Onde; 

 ̂𝑑(0) =
1

2𝜋
 𝐼 (

𝐾

ℎ − 1
) 𝛾𝑑(𝑘)

𝑇−1

𝐾 −(𝑇−1)

 

e 

𝛾𝑑(𝐾) =
1

𝑇
 ( 𝑡 −  ̅)( 𝑡−⌈𝐾⌉ −  ̅

𝑇

𝑡 |𝐾|+1

) 

𝐼 (
𝐾

ℎ − 1
) = 1 𝑝𝑎𝑟𝑎 |

𝐾

ℎ − 1
|  ≤ 1

0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

 

 

Após manipulações algébricas podemos escrever a estatística DM como: 

𝐷𝑀 =
 ̅

√∑ 𝛾𝑑(𝑘)
𝑀
𝑘 −𝑀

𝑇

 

Sobre H0, o teste da Estatística DM é assintóticamente normalmente 

distribuída N(0;1). H0, hipótese de que não há diferença na precisão de duas 

previsões, será rejeitada se a Estatística DM computada ficar fora dos limites −𝑧𝛼
2⁄  

 e 

𝑧𝛼
2⁄  

que significa que |𝐷𝑀| > 𝑧𝛼
2⁄  

. 

Sendo 𝑧𝛼
2⁄  

limite superior de valor de z de uma tabela padrão de 

distribuição normal correspondendo a metade do nível 𝛼 do teste. 
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APÊNDICE 2 – Relação das ações utilizadas  

Ao longo do período amostral considerado (set/99 até mar/18) compuseram 

o índice Bovespa 149 ações distintas (algumas ações, apesar de constarem na lista 

abaixo não fizeram parte da amostra no período considerado). Grande parte delas 

fizeram parte por curto período de tempo, seja por metodologia utilizada, 

cancelamento da ação ou mesmo mudança do código. Abaixo segue os nomes das 

empresas, os códigos das ações e o período em que elas fizeram parte do índice. A 

classificação está em ordem alfabética pelo código:  

Nome Código Período de participação no índice 

Ambev S/A ABEV3 jan/14 até mar/18 

Am Inox BR ACES4 mai/00 até abr/08 

Anhanguera AEDU3 set/13 até ago/14 

Agre Emp Imo AGEI3 mai/10 até ago/10 

ALL AMER LAT ALLL11 set/06 até dez/10 

ALL AMER LAT ALLL3 jan/11 até abr/15 

AMBEV AMBV4 jan/01 até dez/13 

Arcelor BR ARCE3 jan/06 até ago/07 

Aracruz ARCZ6 set/99 até dez/09 

B3 B3SA3 somente a partir de mai/18 

Brasil BBAS3 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

Brasil BBAS4 set/99 até dez/02 

Bradesco BBDC3 mai/13 até mar/18 

Bradesco BBDC4 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

BB Seguridade BBSE3 jan/14 até mar/18 

Banespa BESP4 set/99 até abr/01 

Brookfield BISA3 set/10 até ago/14 

Brasmotor BMTO4 set/99 até abr/00 

Nossa Caixa BNCA3 jan/08 até ago/09 

Bradespar BRAP4 set/00 até mar/18 

Petrobras Distrib BRDT4 set/99 até abr/03 

BRF SA BRFS3 jan/10 até mar/18 

Braskem BRKM5 set/02 até mar/18 

BR Malls Par BRML3 set/11 até mar/18 

BR Propert BRPR3 mai/13 até set/15 

Brasil T Par BRTP3 set/02 até ago/09 

Brasil T Par BRTP4 set/02 até dez/09 

B2W Digital BTOW3 set/07 até dez/13 

BMFBOVESPA   BVMF11 set/08 até mar/18 

Cyre Com0Ccp CCPR3 set/07 até ago/08 

CCR SA CCRO3 mai/06 até mar/18 

Cesp CESP6 set/06 até ago/16 

Comgas CGAS5 set/01 até dez/09 
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Cielo CIEL3 mai/10 até mar/18 

Caemi CMET4 set/04 até ago/06 

Cemig CMIG3 set/99 até dez/06 

Cemig CMIG4 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

CPFL Energia CPFE3 mai/07 até mar/18 

Copel CPLE6 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

Copesul CPSL3 set/99 até ago/00 

Crt Ciargtelec CRGT5 set/00 até dez/00 

Crt Celular CRTP5 set/00 até abr/06 

Souza Cruz CRUZ3 set/99 até dez/15 

Cosan CSAN3 jan/07 até mar/18 

Sid Nacional CSNA3 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

Sid Tubarao CSTB4 set/99 até dez/05 

CONTAX CTAX4 set/05 até ago/06 

Cetip CTIP3 set/12 até abr/17 

Cyrela Realt CYRE3 jan/07 até mar/18 

Dasa DASA3 mai/12 até abr/14 

Duratex DTEX3 jan/10 até ago/15 

Duratex0Old DURA4 set/99 até ago/00 e set/07 até dez/09 

Bandeirante Energ EBEN4 somente anterior a set/99 

Embratel Part EBTP3 mai/00 até dez/04 

Embratel Part EBTP4 mai/00 até dez/06 

Ecorodovias ECOR3 jan/14 até mar/18 

Engie Brasil EGIE3 set/16 até mar/18 

Eletrobras ELET3 set/99 até dez/15 e jan/17 até mar/18 

Eletrobras ELET6 set/99 até ago/15 e mai/17 até mar/18 

Eletropaulo ELPL4 set/99 até ago/06 e jan/11 até dez/14 

Eletropaulo ELPL5 set/06 até dez/06 

Emae EMAE4 somente anterior a set/99 

Embraer EMBR3 mai/00 até mar/18 

Embraer EMBR4 mai/00 até ago/06 

Energias BR ENBR3 jan/13 até mar/18 

Epte EPTE4 somente anterior a set/99 

Equatorial EQTL3 set/15 até mar/18 

Ericsson ERIC4 somente anterior a set/99 

Estacio Part ESTC3 jan/14 até mar/18 

Even EVEN3 jan/14 até ago/15 

Fibria FIBR3 jan/10 até mar/18 

Fleury FLRY3 jan/18 até mar/18 

Ger Paranap GEPA4 set/99 até abr/00 

AES Tiete GETI4 set/99 até ago/00 

Gafisa GFSA3 set/07 até abr/15 

Gerdau GGBR4 mai/01 até mar/18 

Gerdau Met GOAU4 mai/05 até mar/18 

Gol GOLL4 jan/07 até dez/15 

Cia Hering HGTX3 set/11 até abr/16 
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Hypera HYPE3 jan/11 até mar/18 

Iguatemi IGTA3 jan/18 até mar/18 

Inepar INEP4 set/99 até dez/02 

Itausa ITSA4 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

ItauUnibanco ITUB4 set/09 até mar/18 

JBS JBSS3 mai/08 até mar18 

Klabin S/A KLBN11 mai/14 até mar/18 

Klabin S/A KLBN4 jan/02 até abr/14 

Kroton KROT3 set/13 até mar/18 

Lojas Americ LAME4 set/07 até mar/18 

Light S/A LIGT3 mai/06 até ago/15 

Eletropar LIPR3 somente anterior a set/99 

Lojas Renner LREN3 mai/07 até mar/18 

Magaz Luiza MGLU3 jan/18 até mar/18 

MMX Miner MMXM3 set/09 até dez/13 

Marfrig MRFG3 set/10 até mar/18 

MRV MRVE3 jan/10 até mar/18 

Multiplan MULT3 jan/15 até mar/18 

Natura NATU3 set/06 até mar/18 

Net NETC4 mai/05 até dez/10 

OGX Petroleo OGXP3 jan/10 até dez/13 

Oi OIBR3 mai/12 até set/13 e jan/16 até abr/16 

Oi OIBR4 mai/12 até dez/15 

Paul F Luz PALF3 set/99 até dez/99 

P.Acucar0Cbd PCAR4 set/06 até ago/09 e mai/11 até mar/18 

PDG Realt PDGR3 jan/10 até ago/15 e mai/16 até ago/16 

Petrobras PETR3 jan/00 até mar/18 

Petrobras PETR4 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

Paranapanema PMAM4 somente anterior a set/99 

Marcopolo POMO4 mai/14 até ago/15 

Portx PRTX3 jan/11 até ago/11 

Ipiranga Pet PTIP4 set/99 até abr/08 

Qualicorp QUAL3 jan/14 até mar/18 

RaiaDrogasil RADL3 set/15 até mar/18 

Rumo S.A. RAIL3 mai/15 até mar/18 

Redecard RDCD3 set/08 até dez/11 

Localiza RENT3 mai/12 até mar/18 

COSAN LOG    RLOG3 não consta no período amostral 

Rossi Resid RSID3 mai/08 até dez/14 e mai/16 até ago/16 

Santander BR SANB11 set/10 até mar/18 

Sanepar SAPR11 jan/18 até mar/18 

Sabesp SBSP3 mai/00 até mar/18 

Sadia S/A SDIA4 set/05 até ago/09 

Sharp SHAP4 somente anterior a set/99 

Smiles SMLS3 set/15 até mar/18 

Submarino SUBA3 jan/07 até ago/07 
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Suzano Papel SUZB3 jan/18 até mar/18 

Suzano Papel SUZB5 set/12 até dez/17 

Taesa TAEE11 set/17 até mar/18 

Tam S/A TAMM4 set/06 até ago/12 

Tele Centroeste Cel TCOC4 mai/00 até abr/06 

Tim Part S/A TCSL4 mai/00 até ago/11 

Telefonica Data Hld TDBH4 set/01 até ago/02 

Telebras TELB3 somente anterior a set/99 

Telebras TELB4 somente anterior a set/99 

Tim Part S/A TIMP3 set/11 até mar/18 

Tele Leste Celular TLCP4 set/00 até abr/06 

Telesp Part TLPP3F jan/00 até ago/00 

Telesp Part TLPP4F jan/00 até dez/11 

Telemar N L TMAR5 jan/02 até ago/12 

Telemig Part TMCP4 set/00 até ago/08 

Tele Nordeste Celul TNEP4 mai/00 até ago/04 

Telemar TNLP3 mai/00 até ago/12 

Telemar TNLP4 mai/00 até ago/12 

Tim Sul TPRC6 somente anterior a set/99 

Telerj Cel TRJC6 somente anterior a set/99 

Tran Paulist TRPL4 set/99 até dez/13 

Tele Sudeste Celula TSEP4 mai/00 até ago/00 

Telesp Cel TSPC3 somente anterior a set/99 

Telesp Cel TSPC6 set/99 até abr/00 

Unibanco UBBR11 mai/05 até abr/09 

Ultrapar UGPA3 set/11 até mar/18 

Ultrapar UGPA4 mai/08 até ago/11 

Unipar UNIP6 somente anterior a set/99 

Usiminas USIM3 mai/08 até dez/13 

Usiminas USIM5 todo o período amostral (set/99 até mar/18) 

Vale VALE3 jan/03 até mar/18 

Vale VALE5 set/99 até ago/17 

V C P VCPA4 jan/00 até ago/09 

Vivo VIVO4 mai/06 até ago/11 

Telef Brasil VIVT4 mai/12 até ago/14 e jan/15 até mar/18 

Viavarejo VVAR11 jan/18 até mar/18 

Weg WEGE3 jan/16 até mar/18 

White Martins WHMT3 set/99 até abr/00 

 

 


