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RESUMO 
 

Nosso objetivo neste trabalho foi examinar a vulnerabilidade do Brasil a 

choques externos dada a constante afirmação dos bons fundamentos 

econômicos ora apresentados por nossa economia. Nossa metodologia 

consistiu em procurar identificar inter-relações entre países nas tendências 

e ciclos e verificar se o padrão dessa inter-relação se modificou ao longo do 

tempo. Para este fim, escolhemos analisar as séries temporais trimestrais 

dos PIBs do Brasil e dos Estados Unidos da América no período de 1990 a 

2007, onde acreditávamos que o ponto de introdução do câmbio flutuante 

em janeiro de 1999 fosse um marco divisor entre um período de pouca 

credibilidade do Brasil e um período em que alcançamos finalmente o grau 

de investimento. Para isso recorremos à aplicação de técnicas 

econométricas às séries, encontrando cointegração com quebra estrutural 

no segundo trimestre de 1998, onde ocorreu a chamada Crise Russa. 

Tomando tal ponto como divisor da amostra, estudamos a cointegração, 

tendências e ciclos comuns, com a intenção de determinar o 

comportamento de curto e longo prazo em cada subamostra, e compará-los 

para verificar se de fato a dependência havia se modificado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cointegração, Ciclos Comuns, PIB Brasil, PIB EUA 

 

 

ABSTRACT 

 

Our goal in this study was to examine the vulnerability of Brazil to external 

shocks given the constant affirmation of the good economic fundamentals 

now presenting by our economy. Our approach was trying to identify links 

between countries in trends and cycles and see if the pattern of these links 

has changed over time. To this end, we chose to analyze the time series of 

quarterly GDPs of Brazil and the United States of America from 1990 to 

2007, where we believed that the point of introduction of floating exchange 

rate in January 1999 was an important divider between a period of little 
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credibility in Brazil and a period in which we finally get the investment 

grade. To do this we applied econometric techniques to the series, finding 

cointegration with structural breaks in the second quarter of 1998, when 

Russian Crisis occurred. Taking this breakpoint we have divided the 

sample and studied cointegration, common trends and cycles, with the 

intention of determining the behavior of short and long term in each sub-

sample, and compare them in order to verify if actually the dependency had 

changed. 

 

KEY-WORDS: Cointegration, Common Cycles, Brazil GDP, EUA GDP 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A economia brasileira a partir de 2005 inequivocamente apresenta uma 

situação econômica invejável comparativamente a um passado não muito 

distante. Há pouco tempo, a percepção comum era que qualquer pequeno 

abalo na economia americana, parecia afetar de maneira dramática todos 

os países sul-americanos; entretanto recentemente, nosso país passou a 

ser considerado menos vulnerável a esses choques. Neste processo, fatores 

fundamentais foram as políticas monetárias e fiscais seguidas, cujo ponto 

culminante foi atingido recentemente com a elevação do país ao chamado 

“grau de investimento” por agências de classificação de risco como Fitch 

Ratings e Standard & Poor´s . 

 

Todavia, com a recente crise mundial, volta a discussão sobre o 

“descolamento” da tendência de crescimento nacional das tendências 

estrangeiras, particularmente dos EUA, a maior economia mundial. 

Estudos da influência americana sobre várias economias são frequentes 

como, por exemplo, o de Herrera (2004) que demonstrou a existência de 

ciclos e tendências comuns entre México e EUA, ou então Roache (2007) 

que analisou a relação entre países da América Central e EUA. Gutierrez e 

Gomes (2007) estimam ciclos comuns entre o Brasil e países do Mercosul e 

os encontram apenas entre Brasil e Uruguai.  

 

Choques econômicos de um país são transmitidos para outros através de 

canais como o comércio exterior e o fluxo de capitais internacionais. 

Historicamente, os EUA exerceram grande influência na economia 

brasileira não só por ser uma das, se não a, principal economia mundial, 

mas também pelos laços comerciais e importância financeira. 

Comercialmente embora a participação no total de exportações tenha 

declinado de 25,44% em 2002 para 17,77% em 2006, e de 21,77% para 

16,08% do total de importações no mesmo período conforme dados de 

www.agenciabrasil.gov.br, individualmente, até o fim do período de nossa 

análise, ainda era considerado nosso principal parceiro comercial. 
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Financeiramente os EUA influenciam as contas externas de capitais por 

deterem a moeda que ainda é referência internacional. Em adição, o Censo 

de Capitais Estrangeiros do Banco Central do Brasil 1995/2000 e ingressos 

de IED com distribuição por país de origem dos recursos indica 19,94% de 

investimento americano do total no ano de 2006 (dados de 

www.bcb.gov.br), sendo, portanto o pais com maior peso individual. 

 

Com o objetivo principal de responder se hoje o impacto de choques de 

curto e longo prazo da economia americana sobre a brasileira mudaram no 

tempo, empregamos um modelo de forma reduzida, relacionando o PIB 

trimestral das economias americana e brasileira. Não seguimos um modelo 

estrutural pela dificuldade de limitar a extensão das inter-relações entre os 

países, direta ou indiretamente (por exemplo, via comércio com e da China), 

embora seja uma metodologia alternativa. 

 

A análise das séries de tempo considera a identificação de tendências 

comuns (através de técnicas de cointegração, sem e com quebra estrutural 

– Johansen (1988) e Gregory e Hansen (1996), respectivamente) e, de 

tendências e ciclos comuns, proposto por Vahid e Engle (1993). A partir da 

avaliação de ciclos comuns e suas mudanças ao longo do tempo podemos 

verificar se e como a relação econômica entre Brasil e EUA mudou. O uso 

de técnicas para a identificação de tendências comuns é comum na 

literatura. Por outro lado, a existência de ciclos comuns para a relação 

entre Brasil e EUA, a partir de 1990 não foi avaliada. 

 

Esta dissertação divide-se em três partes, além da introdução. Na seção 

seguinte, apresentamos as técnicas econométricas necessárias para o 

alcance do objetivo proposto. Na terceira seção temos os resultados obtidos 

e a última seção traz os comentários finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

A teoria de séries temporais nos diz que se tivermos duas séries y1t e y2t, 

dessazonalizadas, cada uma delas pode ser representada pela soma de sua 

respectiva tendência, mais ciclo e mais um componente irregular, ou seja: 

y1t = T1t + C1t   + I1t  

y2t = T2t + C2t   + I2t . 

Nosso interesse reside em verificar se as referidas séries possuem 

características comuns tais como tendências comuns e ciclos comuns. Se 

as séries possuírem tendências comuns, elas apresentam uma relação de 

longo prazo, ou seja, um crescimento de longo prazo que depende das 

mesmas forças econômicas. Adicionalmente se as séries puderem ser 

representadas por ciclos comuns teremos características comuns nos ciclos 

econômicos de crescimento e recessão que podem descrevê-las.  

 

2.1. Cointegração 

 

Conforme Vahid e Engle (1993), considere as duas séries acima, como um 

vetor Yt de n=2 séries integradas de ordem 1, ou seja, I(1). Dizemos que as n 

séries são cointegradas se existir uma combinação linear entre elas que 

seja integrada de ordem zero, ou seja, I(0). Os coeficientes de tal ou tais 

combinações determinam o chamado vetor ou os vetores de cointegração. 

Podemos ter até r vetores de cointegração independentes que constituem as 

colunas de uma matriz β de dimensão (n X r) que geram o chamado espaço 

de cointegração. 

Para o caso acima, definindo βYt=εt, se as séries forem cointegradas, 

εt=b1(C1t + I1t)+b2(C2t + I2t). 

 

2.2. Cointegração com mudança de regime 

 

Uma questão importante para este trabalho é a mudança nas relações 

entre as economias brasileira e americana, ou seja, a presença de 
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mudanças estruturais. No teste de cointegração convencional, o modelo de 

cointegração 

y1t = µ + β y2t + ε t 

onde y1t e y2t são séries integradas de ordem 1 e εt é uma série de erros, o 

teste (de Engle e Granger) é feito sobre o resíduo com hipótese nula de não 

haver cointegração contra a hipótese alternativa das séries serem 

cointegradas. A existência de quebras estruturais influencia o resultado do 

teste, viesando-o para a conclusão de ausência de vetor de cointegração, 

pois no período completo não há uma relação estável de longo prazo. Assim, 

concluiremos erroneamente que não há cointegração devido à existência de 

quebra estrutural. 

 

Gregory e Hansen (1996) desenvolveram um teste de cointegração que 

permite mudança de regime, com modificação de parâmetros que ocorre em 

certo ponto no tempo sem, no entanto interromper a relação de 

cointegração dentro de cada período.  

 

Se o modelo da equação acima determinar o equilíbrio de longo prazo, 

gostaríamos que os parâmetros µ e β fossem constantes ao longo do tempo; 

entretanto em outras situações podemos ter uma relação de cointegração 

durante certo período e em dado momento esta relação muda para uma 

nova relação de cointegração, mas com outros parâmetros. O ponto dessa 

mudança foi tratado como desconhecido no trabalho dos referidos autores; 

e esta mudança estrutural pode se dar por modificações no intercepto ( µ ) 

e/ou na inclinação ( β ). Para modelar a quebra estrutural utilizaram uma 

variável dummy definida como:  

�t  =   0  se t ≤ [�0] 

         1  se t > [�0]  

onde �0  denota o ponto de quebra estrutural e [ ] a parte inteira dele.  

Gregory e Hansen modelaram 3 tipos de quebra estrutural: 

y1t = µ1 +  µ2�t  +  β y2t + et                                                t=1,...,T              (mod 1) 

y1t = µ1 +  µ2�t  + #t + β y2t + et                                       t=1,...,T              (mod 2) 

y1t = µ1 +  µ2�t  + #t + β1 y2t + β2 y2t�t  + et            t=1,...,T              (mod 3) 



 

 

12 

 

O modelo 1 representando mudança de nível na relação de cointegração, ou 

seja, de um intercepto µ1 para um intercepto µ1 + µ2 ; o modelo 2  

representando sobre o modelo 1 o acréscimo de tendência no tempo 

representada por _t; e finalmente o modelo 3 que inclui além do acréscimo 

de tendência, os 2 tipos de mudança: de intercepto e de coeficiente de 

inclinação. 

 

O método por eles desenvolvido consiste em dois passos: 

1º) Para cada possível ponto de quebra [a0] estimamos os modelos de 1 a 3 

por OLS (ordinary least squares), gerando as séries de resíduos et das quais 

retemos a estatística de teste ADF (Augmented Dickey-Fuller). A estatística 

de teste de cointegração com mudança de regime ( ADFgh ) é o menor valor 

da estatística ADF convencional percorrendo todos os possíveis pontos de 

quebra estrutural, ou seja,  ADFgh = menor ( ADF(a0 ) ) em cada modelo. 

2º) Comparamos o ADFgh  com os valores críticos tabulados pelos referidos 

autores; se a estatística ADFgh for menor em módulo que o valor crítico 

tabelado, então não existe relação de cointegração. No teste por eles 

desenvolvido a hipótese nula de “não cointegração” é a mesma que a do 

teste convencional, enquanto que a hipótese alternativa é diferente. 

Podemos dizer que ela contém a do modelo de Engle Granger como um 

subcaso especial.  Assim se o teste rejeitar a hipótese nula pelo novo 

método podemos concluir que existe cointegração, mas não sabemos se ela 

é com quebra estrutural ou não. Para resolver isso devemos verificar se 

conseguimos rejeitar a hipótese nula pelo novo método e se não 

conseguimos rejeitá-la pelo método convencional; então, nesse caso, 

podemos afirmar que a cointegração existente é a com quebra estrutural. 

 

2.3. Característica comum de correlação serial (SCCF) 

 

Considerando a existência de cointegração, nosso modelo tem a seguinte 

representação VEC (vetor de correção de erro) : 

∆Yt = & β’Yt-1 +  ∑
−

=

1

1

p

j
Γj ∆Yt-j + εt        , 
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onde p nesse caso é o número de defasagens escolhido pelos critérios de 

informação das variáveis em nível, ∆ é o operador de diferença, & é o vetor 

de velocidade de ajuste, β’ é o vetor de cointegração transposto, Γj  

representa as matrizes de coeficientes das primeiras diferenças defasadas, e 

εt o vetor de erro, como acima.  

 

Conforme Vahid e Engle (1993) os elementos de ∆Yt apresentam 

característica comum de correlação serial (SCCF) se existir combinação 

linear deles que seja uma inovação com relação a toda informação 

observada anterior ao período de tempo t. O vetor representativo dessa 

combinação chamaremos neste trabalho de vetor de ciclo comum ( β* ). 

Existirão s < n combinações independentes desta característica comum, se 

existirem s vetores de ciclos comuns linearmente independentes. O 

conjunto desses s vetores constitui uma matriz β*  de dimensão (n X s ), de 

modo que, β*’∆Yt = β*’εt onde β*’εt  é um vetor de dimensão s que é uma 

inovação em relação ao conjunto de informação anterior ao período t. 

 

Assim sendo conforme Gutiérrez (2007) na representação anterior existirão 

restrições de SCCF caso ocorram as seguintes condições: 

 

β*’Γj  = 0sxn     onde  j = 1, ... , p-1 

β*’&β’ = 0sxn 

 

2.4. Teste de Ciclos Comuns 

 

No teste de ciclos comuns, conforme Roache (2007) e Vahid e Engle (1993), 

queremos verificar se as séries apresentam a característica de correlação 

serial comum (SCCF) descrita acima. Nesse caso deve existir alguma 

combinação linear das variáveis que remova as correlações com o passado, 

tornando as séries estacionárias e iid. Tais combinações são definidas como 

vetores de ciclos comuns. Para encontrá-las utilizamos a chamada análise 

de correlações canônicas que procuraremos descrever a seguir. Vale a pena 
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notar que a correlação canônica também é usada no teste de cointegração 

de Johansen (1988). 

 

Considere a mesma representação de nosso modelo VEC acima descrita; e 

definindo como Xt o vetor (nx1) obtido como combinação linear do vetor ∆Yt 

e como Zt o vetor (( np + r )X1) obtido como combinação linear das 

defasagens de ∆Yt e dos termos de correção de erro, cujas respectivas 

matrizes de coeficientes destas combinações lineares sejam A e B temos 

que: 

Xt = A’ ∆Yt 

Zt = B’ [  β’Yt-1   ∆Yt-1  ...  ∆Yt-p   ] = B’ θt 

onde as matrizes A (n X n)  e B (n X (np + r)) devem satisfazer as seguintes 

condições: 

a) os elementos de Xt devem ter variância unitária e não serem 

correlacionados entre si; 

b) os elementos de Zt devem ter variância unitária e não serem 

correlacionados entre si; 

c) o i-ésimo elemento de Xt e o j-ésimo elemento de Zt devem ser não-

correlacionados; 

d) as correlações entre Xt e Zt, chamadas correlações canônicas, devem 

ser ordenadas de modo que 1 ≥ λ1 ≥ ... ≥λn ≥ 0 , onde  λi  representa a i-

ésima correlação canônica. 

 

Tais correlações podem ser calculadas através dos autovalores das matrizes 

de covariância de ∆Yt e θt, como no teste de cointegração de Johansen 

(1988). Com a hipótese nula de que a dimensão do espaço de 

características comuns é ao menos s, que equivale dizer existirem n-s ciclos 

comuns, a estatística de teste é calculada como: 

C(p,s) = – (T – p-1 ) ∑ =

S

i 1
 log (1 – λi

2 )   

onde λi
2 são as s menores correlações canônicas elevadas ao quadrado. 

 



 

 

15 

A estatística C(p,s) segue a distribuição qui-quadrado com s2 + s(n(p –1) + r ) 

graus de liberdade conforme Vahid e Engle (1993). Desta forma, as 

correlações canônicas entre as séries ∆Yt, e β’Yt-1 (condicionais às 

defasagens de ∆Yt ) são usadas para testar não só a presença de 

cointegração como também a presença de ciclos comuns.  

 

2.5. Decomposição Tendência Ciclo 

 

Uma vez identificadas a presença de tendência(s) e ciclo(s) comum(ns) deve-

se tentar extraí-las. Para isto empregamos uma decomposição de tendência 

e ciclo, a partir de Beveridge e Nelson (1981). A apresentação segue Vahid e 

Engle (1993). 

 

Considerando o vetor de n variáveis não estacionárias integradas de ordem 

1 (I(1)) Yt, sua representação de Wold é dada por 

          ∆Yt = µ + C(L)εt                                             (1) 

onde C(L) é uma matriz de polinômios com operador de defasagens L, com 

C0=In e ∑j=1║Cj║< ∞. Supondo µ = 0, pode-se reescrever a equação (1) como: 

∆Yt = C(1)εt + ∆C*(L)εt                                    (2) 

onde Ci* =∑ j>i – Cj para i>0 e C0*= In - C(1). 

 

Integrando ambos os lados da equação (2) obtêm-se : 

Yt = C(1) ∑s=0 εt-s + C*(L)εt  = Tt + Ct                       (3) 

que é a representação multivariada da decomposição tendência ciclo 

Beveridge e Nelson (1981), onde o vetor Yt é decomposto num passeio 

aleatório chamado tendência, e em uma parte estacionária chamada ciclo. 

 

Suponha a existência de restrições de curto e longo prazo representadas 

respectivamente pelos vetores de ciclo comum β* e de cointegração β. Desta 

forma, o vetor β elimina a componente de tendência, ou seja, β’C(1)=0. e o 

vetor β* elimina a componente de ciclos, ou seja, β*’C*(L)=0. Tais resultados 

nos permitem assim encontrar a tendência comum multiplicando Yt pelo 

vetor de ciclo β* que elimina os ciclos deixando somente as tendências 
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comuns; bem como encontrar os ciclos comuns, multiplicando Yt pelo vetor 

de cointegração β que elimina as tendências, deixando apenas os ciclos. 

 

Quando o número de vetores de cointegração r e de ciclos s, somados, 

iguala o número de variáveis do vetor Yt , ou seja (n=r+s), temos um caso 

especial interessante. Como os vetores β e β* são linearmente 

independentes, podemos obter com estes vetores a matriz A = [β*’ β’] de 

dimensão nxn e posto completo, admitindo consequentemente matriz 

inversa A-1 a qual, particionada em colunas, fica: 

A-1 = [β*- , β-] 

A partir da equação (3) e considerando que β*’C*(L)=0 e β’C(1) = 0 temos: 

 

β*’Yt  β*’C(1) Σs=0 εt-s  β*’Tt 

 =  =  

β’Yt  β’C*(L)εt  β’Ct 

 

Então pré-multiplicando A por A-1  obtemos: 

Yt = A-1 AYt = β*- (β*’Yt) + β- (β’Yt) 

 

onde Tt = (β*-)β*’Yt representam as tendências que são uma combinação 

linear dos ciclos comuns e Ct =(β-)β’yt representam os ciclos, que são uma 

combinação das relações de cointegração. 

 

A partir destas expressões podemos recuperar as séries de ciclos e 

tendências subjacentes às séries do PIB trimestral dos EUA e do Brasil. 

 

3. RESULTADOS 

 

Iniciamos nosso trabalho, tomando as séries em valores reais dos PIBs do 

Brasil e EUA com frequência trimestral, dessazonalizados, no período de 

1990:1 a 2007:4 obtidas através do site www.ipeadata.org.br. A 

dessazonalização é realizada pelos próprios organismos de estatísticas 

oficiais de cada país. Em geral, o método X-11-Arima é empregado. 
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3.1. Análise da amostra no período de 1990:1 a 2007:4 

 

3.1.1. Análise univariada das séries e ordem de integração 
   

As séries dessazonalizadas são denominadas PIBR_BR_SA e PIBR_EUA_SA. 

Aplicamos a transformação monotônica logarítmica às séries, para que as 

variações temporais sejam, aproximadamente, variações percentuais e as 

denominações passaram a ser “LNPIBR_BR_SA” e “LNPIBR_EUA_SA”. O 

gráfico 1 apresenta as séries em logaritmo, padronizadas para facilitar a 

comparação temporal. Vemos que as duas séries parecem ter uma 

tendência similar, embora o PIB brasileiro tenha um crescimento mais 

lento no final dos anos 90 do que o americano e, a partir de 2005, o 

crescimento americano seja menor que o brasileiro. 
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Em seguida obtivemos os correlogramas das séries, bem como efetuamos os 

testes de raiz unitária em nível, onde devido à observação gráfica das 

mesmas optamos pela inclusão de tendência e intercepto na equação de 

teste. Lembramos que a decomposição em tendência e ciclo supõe que as 

séries são I(1). Abaixo reproduzimos os testes ADF em nível para as duas 

séries: 

 

Tabela A – Teste de Raiz Unitária em nível 

 LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

 estatística t p-valor estatística t p-valor 

Estatística ADF -2,74 0,22 -1,80 0,69 

Elaboração dos autores. 

H0(hipótese nula):  A série apresenta raiz unitária. 

Valores críticos: 1% -4,09; 5% -3,47; 10% -3,16. 

 

Conforme podemos verificar para as duas séries não recusamos a hipótese 

nula de raiz unitária com nível de significância de 5%. 

A seguir passamos à primeira diferença das séries conforme gráfico:  
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Nos testes de raiz unitária com base nos gráficos das séries em primeira 

diferença, utilizamos no caso da “dlnpibr_br_sa” a opção none, e no caso da 

“dlnpibr_usa_sa” a opção const (com constante). Abaixo reproduzimos os 

testes: 

  

Tabela B – Teste de Raiz Unitária em 1ª diferença 

 DLNPIBR_BR_SA DLNPIBR_EUA_SA 

 estatística t p-valor estatística t p-valor 

Estatística ADF -8,04 0,00 -3,87 0,00 

Elaboração dos autores. 

H0(hipótese nula):  A série apresenta raiz unitária. 

Valores críticos: 1% -2,59; 5% -1,94; 10% -1,61 para DLNPIBR_BR_SA e 

                           1% -3,52; 5% -2,90; 10% -2,58 para DLNPIBR_EUA_SA 

 

Concluímos pela rejeição da hipótese nula de raiz unitária nas primeiras 

diferenças das séries, assim ambas as séries são I(1), ou seja, integradas de 

ordem 1. 

 
3.1.2. Análise multivariada das séries   
 

A partir das séries “LNPIBR_BR_SA” e “LNPIBR_EUA_SA” estimamos um 

modelo var irrestrito com 8 lags, para determinar com base nos critérios de 

informação a melhor ordem “p” de defasagens. Reproduzimos a seguir a 

tabela gerada onde nossa opção conforme AIC foi por 3 defasagens. 
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Tabela C – VAR Critério de Seleção de Defasagens 

Variáveis endógenas : LNPIBR_BR_SA e LNPIBR_EUA_SA 

Variáveis exógenas : C 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  168.7012 NA   1.87e-05 -5.209412 -5.141946 -5.182834 

1  444.5884  525.9100  3.83e-09 -13.70589  -13.50349*  -13.62615* 

2  448.5531  7.309876  3.83e-09 -13.70478 -13.36746 -13.57189 

3  455.5200   12.40989*   3.50e-09*  -13.79750* -13.32524 -13.61145 

4  457.4445  3.307698  3.74e-09 -13.73264 -13.12545 -13.49344 

5  458.5640  1.854194  4.10e-09 -13.64263 -12.90051 -13.35027 

6  464.1871  8.961821  3.92e-09 -13.69335 -12.81630 -13.34783 

7  465.2979  1.700831  4.32e-09 -13.60306 -12.59108 -13.20439 

8  467.5144  3.255555  4.60e-09 -13.54733 -12.40042 -13.09550 

Elaboração dos autores. 

 * indicates lag order selected by the criterion 

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) 

 FPE: Final prediction error 

 AIC: Akaike information criterion 

 SC: Schwarz information criterion 

 HQ: Hannan-Quinn information criterion 

 

 

Uma vez determinada nossa escolha de p=3, passamos a estimação do 

modelo VAR(3) e neste modelo fizemos os testes de especificação. 

No teste LM obtivemos que a partir do 3º lag não teríamos problemas de 

autocorrelação; no teste de Normalidade de Jarque-Bera obtivemos que os 

resíduos são multivariados normais; e o Teste de White indicou 

heterocedasticidade, marginalmente. 

 

A seguir passamos para o Teste de Cointegração de Johansen. 

Primeiramente fizemos o Teste sumário que indicou como melhor opção a 

4ª coluna, ou seja, assumir tendência linear tanto para as séries de dados 

quanto para as equações de cointegração. E a seguir, com esta opção, o 
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teste de cointegração Johansen indicou não haver cointegração entre as 

séries conforme tabela abaixo: 

 

Tabela D – Teste de Cointegração de Johansen 

Teste do Traço 

Hipótese nº de 

vetores de 

cointegração 

Autovalor Estatística do 

Traço 

Valor Crítico 

nível de 5% 

p-valor 

Nenhum 0,1711 16,5303 25,8721 0,4507 

No máximo 1 0,0505 3,5772 12,5179 0,8020 

Teste do traço indica não haver cointegração ao nível de 0,05. 

Teste do Máximo Autovalor 

Hipótese nº de 

vetores de 

cointegração 

Autovalor Estatística do 

Traço 

Valor Crítico 

nível de 5% 

p-valor 

Nenhum 0,1711 12,9530 19,3870 0,3319 

No máximo 1 0,0505 3,5772 12,5179 0,8020 

Teste do máximo-autovalor indica não haver cointegração ao nível de 0,05. 

Elaboração dos autores 

obs: Intervalo de lags(em 1ª diferença) : 1 a 2 

 

Efetuamos ainda o teste convencional de Engle-Granger. Estimamos a 

regressão LNPIBR_BR_SA = C + LNPIBR_EUA_SA ; e aplicamos o teste de 

raiz unitária na série de resíduos desta regressão, obtendo a estatística t = -

1,935 que é menor do que o valores críticos de -3.11 a 10% de significância, 

de -3.43 a 5% de significância, e de -4,07 a 1% de significância, baseado 

em Enders(2004, tabela C, p.441) e em uma interpolação linear para 72 

observações, conforme demonstrado na Tabela E a seguir: 
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Tabela E – Teste de Raiz Unitária da série RESIDEG 

 estatística t 

Estatística ADF -1,93 

Valores críticos*:  

1% -4,07 

5% -3,43 

10% -3,11 

Elaboração dos autores.  

*Valores críticos interpolados linearmente para T=72 baseado em Enders(2004, 

tabela C, p. 441)  

H0(hipótese nula):  A série de resíduos apresenta raiz unitária. 

 

Não conseguimos rejeitar a hipótese nula de raiz unitária na série de 

resíduos nos 3 níveis de significância; ou seja, a série de resíduo não é I(0), 

portanto não há cointegração também pelo teste convencional. 

 

Uma vez que não encontramos cointegração para o período analisado, 

voltamos nossa análise para a possibilidade de quebra estrutural conforme 

item 2.2 da revisão da literatura. Para tanto utilizamos a metodologia 

desenvolvida por Gregory and Hansen(1996) para teste de cointegração em 

modelo com mudança de regime, que analisamos no próximo item. 

 

3.1.3. Teste de cointegração com quebra estrutural conforme 
Gregory & Hansen  

 

Estimamos os 3 modelos de regressões sugeridos pelos autores para cada 

trimestre como possível trimestre de quebra estrutural, excluindo os 2 

primeiros e os dois últimos trimestres, salvamos cada resíduo assim 

gerado, e posteriormente aplicamos o teste de raiz unitária nesses resíduos. 

Salvamos todas as estatísticas “t” correspondentes a um mesmo modelo 

num vetor que chamamos ADF_Mi, onde i=1,2,3, conforme o modelo, cujos 

gráficos reproduzimos a seguir. 
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Gráfico 3 

 

 

Gráfico 4 
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Gráfico 5 

 

Conforme podemos notar, os valores mínimos nos três modelos ocorreram 

todos na observação nº 34, correspondente a 1998:2. A seguir tomamos os 

valores críticos tabelados conforme abaixo:  

 

Tabela F - Teste de Cointegração com quebra estrutural 

Modelo Estatística 

Mínima 

Obs nº   

Valores Críticos 

1% 5% 10% 

1 -4,705736 34 -5,1300 -4,6100 -4,3400 

2 -4,765662 34 -5,4500 -4,9900 -4,7200 

3 -4,846371 34 -5,4700 -4,9500 -4,6800 

Elaboração dos autores. 

H0(hipótese nula):  Não há cointegração 

Valores críticos tabelados por Gregory e Hansen(1996) para m=1 

m = nº de regressores na equação excluídos a constante e a tendência 

 

Conclusão: Rejeitamos a hipótese nula no caso do Modelo 1 a um nível de 

significância de 5%; ou seja, admitindo quebra estrutural com mudança de 

intercepto temos cointegração. O ponto de quebra ocorre na obs nº 34, ou 

seja, em 1998:2 correspondente à Crise Russa. 
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Considerando o resultado anterior voltamos nossa análise para a divisão da 

amostra em 2 sub-períodos; o primeiro de 1990:1 a 1998:2, 

correspondendo a 34 observações que chamamos de subamostra 1, e o 

segundo de 1998:3 a 2007:4, correspondendo a 38 observações que 

chamamos de subamostra 2. 

 
3.2. Análise univariada e multivariada para as duas subamostras 

 
Repetimos todos os procedimentos de análise univariada para as duas 

subamostras, e reproduzimos abaixo os testes de raiz unitária:  

a)Testes em nível: 

 

Tabela G.1 – Teste de Raiz Unitária em nível para subamostra 1 

 LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

 estatística t p-valor estatística t p-valor 

Estatística ADF -3,46 0,06 -3,07 0,12 

Elaboração dos autores. 

H0(hipótese nula):  A série apresenta raiz unitária. 

Valores críticos: 1% -4,26; 5% -3,55; 10% -3,20. 

 

Tabela G.2 – Teste de Raiz Unitária em nível para a subamostra 2 

 LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

 estatística t p-valor estatística t p-valor 

Estatística ADF -2,00 0,57 -1,90 0,63 

Elaboração dos autores. 

H0(hipótese nula):  A série apresenta raiz unitária. 

Valores críticos: 1% -4,22; 5% -3,53; 10% -3,20. 
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b)Testes em 1ª diferença: 

Tabela H.1 – Teste de Raiz Unitária em 1ª diferença para subamostra 1 

 DLNPIBR_BR_SA DLNPIBR_EUA_SA 

 estatística t p-valor estatística t p-valor 

Estatística ADF -6,73 0,00 -3,37 0,02 

Elaboração dos autores. 

H0(hipótese nula):  A série apresenta raiz unitária. 

Valores críticos: 1% -2,63; 5% -1,95; 10% -1,61 para DLNPIBR_BR_SA e 

                           1% -3,65; 5% -2,95; 10% -2,61 para DLNPIBR_EUA_SA 

 

 

Tabela H.2 – Teste de Raiz Unitária em 1ª diferença para subamostra 2 

 DLNPIBR_BR_SA DLNPIBR_EUA_SA 

 estatística t p-valor estatística t p-valor 

Estatística ADF -3,04 0,00 -5,69 0,00 

Elaboração dos autores. 

H0(hipótese nula):  A série apresenta raiz unitária. 

Valores críticos: 1% -2,63; 5% -1,95; 10% -1,61 para DLNPIBR_BR_SA e 

                           1% -3,62; 5% -2,94; 10% -2,61 para DLNPIBR_EUA_SA 

 

 
Baseado nos resultados acima, concluímos que as séries também são todas 

I(1) dentro dos períodos estudados. 

 

A partir das séries “LNPIBR_BR_SA” e “LNPIBR_EUA_SA” estimamos um 

modelo VAR irrestrito com 8 lags, onde optamos conforme critério AIC por 

“p” igual a 1(uma) defasagem para as duas subamostras. O menor número 

de observações limita o uso de grande número de defasagens. 

 

Com p=1 estimamos os respectivos modelos VAR(1) e vimos que em ambos 

os casos os modelos atendiam plenamente os testes de especificação usuais 

(LM, de Normalidade e de White). 
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A seguir fizemos o Teste de Cointegração de Johansen. Primeiramente os 

testes sumários que indicaram como melhores opções para o teste a opção 

pela 4ª coluna, ou seja, assumir tendência linear tanto nos dados quanto 

na equação de cointegração no caso da subamostra 1; e a opção pela 3ª 

coluna, ou seja, assumir tendência linear nos dados mas na equação de 

cointegração apenas intercepto no caso da subamostra 2. 

 

Com as respectivas opções anteriormente indicadas, efetuamos os testes de 

cointegração de Johansen, que indicaram haver 1 vetor de cointegração 

entre as séries para as duas subamostras conforme a seguir: 

 

Tabela I.1 – Teste de Cointegração de Johansen subamostra 1 

Teste do Traço 

Hipótese. nº de 

vetores de coint. 

Autovalor Estatística 

do Traço 

Valor Crítico nível 

de 5% 

p-valor 

Nenhum  0.526856  33.09536  25.87211 0,0053 

No máximo 1  0.224723  8.399658  12.51798 0.2208 

Teste do traço indica 1 equação de cointegração ao nível de 0,05. 

 

Teste do Máximo Autovalor 

Hipótese. nº de 

vetores de coint. 

Autovalor Estatística 

do Traço 

Valor Crítico nível 

de 5% 

p-valor 

Nenhum  0.526856  24.69571  19.38704 0,0077 

No máximo 1  0.224723  8.399658  12.51798 0.2208 

Teste do máximo-autovalor indica 1 equação de cointegração ao nível de 0,05. 

Vetor de coint. 

normalizado 

LNPIBR_BR_SA 1.000000 LNPIBR_EUA_SA 1.187120 

Coef. de ajuste D(LNPIBR_BR_SA) -0,191404 D(LNPIBR_EUA_SA) -0.070109 

Elaboração dos autores 

obs: Intervalo de lags(em 1ª diferença) : Sem lags 

 

 

  



 

 

28 

Tabela I.2 – Teste de Cointegração de Johansen subamostra 2 

Teste do Traço 

Hipótese. nº de 

vetores de coint. 

Autovalor Estatística 

do Traço 

Valor Crítico nível de 

5% 

p-valor 

Nenhum  0.456200  22.55616  15.49471  0.0037 

No máximo 1  0.000452  0.016741  3.841466  0.8969 

Teste do traço indica 1 equação de cointegração ao nível de 0,05. 

 

Teste do Máximo Autovalor 

Hipótese. nº de 

vetores de coint. 

Autovalor Estatística 

do Traço 

Valor Crítico nível de 

5% 

p-valor 

Nenhum  0.456200  22.53942  14.26460  0.0020 

No máximo 1  0.000452  0.016741  3.841466  0.8969 

Teste do máximo-autovalor indica 1 equação de cointegração ao nível de 0,05. 

Vetor de coint. 

normalizado 

LNPIBR_BR_SA 1.000000 LNPIBR_EUA_SA -1.350715 

Coef. de ajuste D(LNPIBR_BR_SA) -0,366872 D(LNPIBR_EUA_SA) 0,054962 

Elaboração dos autores 

obs: Intervalo de lags(em 1ª diferença) : Sem lags 

 

 

No apêndice estimamos o modelo VEC para cada uma das duas 

subamostras, onde pelas estatísticas “t” observamos que no caso da 

subamostra 1 ambos os coeficientes de ajuste encontrados de -0,1914 e -

0,0701 são significativos; ou seja, os choques nos EUA não são exógenos ao 

Brasil; já no caso da subamostra 2 apenas o coeficiente de ajuste de -

0,366872 é significativo, ou seja, nesse segundo período os choques nos 

EUA são claramente exógenos ao Brasil. 

 

A seguir efetuamos ainda o teste convencional de Engle-Granger : 

Estimamos a regressão LNPIBR_BR_SA = C + LNPIBR_EUA_SA para cada 

caso e aplicamos o teste de raiz unitária na série de resíduos, obtendo: 
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Tabela J – Teste de Raiz Unitária das séries  RESIDEG 

 subamostra 1 subamostra 2 

Estatística ADF -3.35 -3.96 

Valores críticos*:   

1% -4.16 -4.15 

5% -3.48 -3.47 

10% -3.14 -3.14 

Elaboração dos autores. 

*Valores críticos obtidos conforme Enders(2004, tabela C, p. 441) interpolados 

linearmente para T da respectiva subamostra 

H0(hipótese nula):  A série de resíduos apresenta raiz unitária. 

 

Para a subamostra 1, conforme a tabela acima, com a estatística do teste 

ADF obtida de  -3,357  que é menor que os valores críticos de -4,16 e de -

3,48 aos níveis de significância de 1% e 5% respectivamente, e maior que -

3,14 ao nível de significância de 10%, baseado em Enders (2004, tabela C, 

p. 441) e na interpolação  linear  correspondente a T=34 da subamostra 1;  

só conseguimos rejeitar a hipótese nula de raiz unitária na série de 

resíduos ao nível de significância de 10%; entretanto, vimos que existe 

cointegração pelo teste de Johansen que é considerado um teste mais 

avançado. Já para a subamostra 2, observando novamente a tabela acima, 

com a estatística do teste ADF obtida de  -3,963 e com os valores críticos 

obtidos de forma análoga à anterior, mas com T = 38 da subamostra 2, 

vemos que conseguimos rejeitar a hipótese nula de raiz unitária na série de 

resíduos nos  níveis de significância de 5 e 10%. 

 

Os coeficientes dos vetores de cointegração encontrados podem ser 

interpretados como elasticidades de longo prazo do LNPIBR_BR_SA em 

relação ao LNPIBR_EUA_SA. No caso da subamostra 1 encontramos o 

vetor (1,000  1,187). Logo LNPIBR_BR_SA = -1,187 LNPIBR_EUA_SA. 

Então a resposta de equilíbrio de longo prazo no Brasil a um choque 
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permanente positivo na economia americana seria -1,18 vezes com 

diminuição do PIB brasileiro. Já no caso da subamostra 2 encontramos o 

vetor (1,000  -1,351) portanto LNPIBR_BR_SA = 1,351 LNPIBR_EUA_SA. 

Para o segundo período, a resposta de equilíbrio de longo prazo no Brasil 

seria 1,35 vezes o aumento no PIB americano. 

 

Os testes de Causalidade de Granger nas defasagens do VECM igual a 1 

para as duas subamostras são mostrados nas tabelas a seguir: 

 

Tabela K.1 - Teste de Causalidade de Granger – subamostra 1 

Defasagens 1 

H0 F-estat Prob 

y2  não granger causa y1 
 12.3929  0.0014 

y1 não granger causa y2 
 0.4302  0.5168 

Elaboração dos autores. 

y1= LNPIBR_BR_SA e y2= LNPIBR_EUA_SA 

 

Tabela K.2 - Teste de Causalidade de Granger – subamostra 2 

Defasagens 1 

H0 F-estat Prob 

y2 não granger causa y1 
 18.5846  0.0001 

y1 não granger causa y2 
 0.71566  0.4034 

Elaboração dos autores. 

y1= LNPIBR_BR_SA e y2= LNPIBR_EUA_SA 
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Efetuamos ainda a decomposição da variância conforme a seguir: 

 

Tabela L.1 de Decomposição da Variância da subamostra 1 

  De LNPIBR_BR_SA 

Período S.E. LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

 1  0.02165  100.00000  0.00000  96.66285   3.33715 

 2  0.02797   99.89434  0.10566  95.82620   4.17380 

 3  0.03168   99.67246  0.32753  94.95127   5.04872 

 4  0.03419   99.36045  0.63955  94.06026   5.93973 

 5  0.03606   98.98396  1.01604  93.17087   6.82912 

 6  0.03754   98.56548  1.43452  92.29626   7.70373 

 7  0.03877   98.12319  1.87680  91.44562   8.55437 

 8  0.03985   97.67102  2.32897  90.62497   9.37503 

 9  0.04081   97.21912  2.78088  89.83792  10.16208 

 10  0.04170   96.77457  3.22543  89.08630  10.91370 

  De LNPIBR_EUA_SA 

Período S.E. LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

 1  0.00407   3.337151  96.66285   0.00000  100.00000 

 2  0.00590  15.46755  84.53245   6.39150   93.60849 

 3  0.00756  27.96025  72.03975  15.48940   84.51060 

 4  0.00916  38.32261  61.67739  24.00676   75.99324 

 5  0.01071  46.33342  53.66658  31.04633   68.95367 

 6  0.01219  52.42471  47.57529  36.63451   63.36549 

 7  0.01361  57.07814  42.92186  41.03317   58.96683 

 8  0.01496  60.67871  39.32129  44.51119   55.48881 

 9  0.01625  63.50763  36.49237  47.28815   52.71185 

 10  0.01747  65.76511  34.23489  49.53122   50.46878 

  Ordem Cholesky :  

LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

Ordem Cholesky :  

LNPIBR_EUA_SA LNPIBR_BR_SA 

Elaboração dos autores 
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Tabela L.2 de Decomposição da Variância da subamostra 2 

  De LNPIBR_BR_SA 

Período S.E. LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

 1  0.00817  100.00000   0.00000  97.08997   2.91002 

 2  0.01020   94.17019   5.82981  87.14652  12.85348 

 3  0.01167   84.71171  15.28829  75.34176  24.65824 

 4  0.01299   75.06258  24.93742  64.58625  35.41375 

 5  0.01424   66.69226  33.30774  55.77696  44.22304 

 6  0.01542   59.85490  40.14510  48.81356  51.18644 

 7  0.01653   54.36356  45.63644  43.32993  56.67007 

 8  0.01759   49.94508  50.05492  38.97027  61.02973 

 9  0.01860   46.35518  53.64482  35.45409  64.54591 

 10  0.01955   43.40161  56.59839  32.57416  67.42584 

  De LNPIBR_EUA_SA 

Período S.E. LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

 1  0.00504   2.91002  97.08997  0.00000  100.00000 

 2  0.00694   4.75721  95.24279  0.40596   99.59403 

 3  0.00835   6.35545  93.64454  0.96347   99.03653 

 4  0.00951   7.65562  92.34438  1.49885   98.50115 

 5  0.01054   8.69004  91.30995  1.95989   98.04011 

 6  0.01146   9.51002  90.48997  2.34116   97.65883 

 7  0.01231  10.16368  89.83632  2.65248   97.34752 

 8  0.01311  10.69012  89.30988  2.90675   97.09325 

 9  0.01385  11.11935  88.88065  3.11581   96.88419 

 10  0.01456  11.47389  88.52611  3.28935   96.71064 

  Ordem Cholesky :  

LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA 

Ordem Cholesky :  

LNPIBR_EUA_SA LNPIBR_BR_SA 

Elaboração dos autores 

 

Podemos verificar que o LNPIBR_BR_SA na subamostra 1 considerando de 

5 a 10 períodos (com ordem Cholesky LNPIBR_BR_SA LNPIBR_EUA_SA) 

depende do LNPIBR_EUA_SA aproximadamente de 1 a 3%; enquanto que se 

invertermos a ordem temos de 7 a 11%. No caso da subamostra 2 temos 33 

a 57%; e com ordem invertida de 44 a 67%. A decomposição da variância 

sugere que em ambos os períodos os países respondiam principalmente a 

choques próprios, com pequena transmissão de um país para outro. No 

caso do Brasil, parece haver maior reação a choques nos EUA no segundo 
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período. Todavia esta análise não segrega os efeitos de tendência e ciclo dos 

choques. 

 

3.3. Análise de Ciclos Comuns para as duas subamostras 

 

Uma vez confirmada a ocorrência de cointegração para as duas 

subamostras passamos a analisar agora se elas têm ciclos comuns. 

 

Estimamos os modelos VEC conforme mostrado no Apêndice, com as 

opções utilizadas no teste de cointegração de modo a obter as componentes 

determinísticas dos vetores; dessa forma encontramos no caso da 

subamostra 1 as componentes de –0,0203 para a tendência e de –9,3893 

para a constante enquanto que no caso da subamostra 2 temos a 

componente de 1,5169 para a constante. 

 

Como o “p” indicado pelos critérios de informação foi igual a 1; nosso 

modelo VEC para as 2 subamostras fica simplesmente representado como: 

∆Yt = l β’Yt-1 + εt 

 

Calculando as correlações canônicas ( λi )  do 1º membro (∆Yt) com relação 

ao 2º membro ( β’Yt-1 ), considerando a inclusão das componentes 

determinísticas nos vetores de cointegração encontramos as correlações de 

0,7258 e 0,4741 para a subamostra 1 e de 0,6754 e 0,0213 para a 

subamostra 2. Interessante notar que coincidem com as raízes quadradas 

dos autovalores dos testes de cointegração de Johansen, como esperado. 

 

Com as correlações canônicas calculadas e ordenadas crescentemente para 

cada subamostra, e considerando os respectivos valores de n (nº de 

variáveis), T (nº de observações em 1ª diferença), p (nº de defasagens em 1ª 

diferença) , r (nº de vetores de cointegração), λ1 (menor correlação canônica) 

e λ2 (maior correlação canônica), efetuamos os testes de ciclos comuns 

conforme tabelas a seguir, usando a estatística C(p,s) citada anteriormente. 
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a) Para a subamostra 1: com n=2, T=33, p=0, r=1, λ1=0,4741, λ2=0,7258: 

Tabela M.1 – Teste de Ciclos comuns 

s 

Hipótese 

nula(H0) λi
2 C(p,s) G.L. 1 

Valor 

crítico2 p-valor H0 

1 s>0 0,225 8,1471 4 9,487729 0,086336 Não Rejeita 

2 s>1 0,527 32,0897 9 16,918978 0,000192 Rejeita 

Elaboração dos autores. 

 

b) Para a subamostra 2: com n=2, T=37, p=0, r=1, λ1=0,0213, λ2=0,6754: 

Tabela M.2 – Teste de Ciclos comuns 

s 

Hipótese 

nula(H0) λi
2 C(p,s) G.L. 1 

Valor 

crítico2 p-valor H0 

1 s>0 0,000 0,0163 4 9,487729 0,999967 Não Rejeita 

2 s>1 0,456 21,9443 9 16,918978 0,009057 Rejeita 

Elaboração dos autores. 

 

Para as duas subamostras o resultado é o mesmo; ou seja, não podemos 

rejeitar a hipótese nula de existência de n-s=1 ciclo comum entre as séries e 

consequentemente temos um vetor de ciclo comum em cada subamostra, 

que denominamos β*i  onde o índice i =1,2 representa cada subamostra. 

 

O vetor de ciclo comum é obtido conforme as restrições de ciclos comuns 

(SCCF); ou seja, como complemento ortogonal do produto do vetor de 

cointegração β pelo vetor de ajuste & transposto. Sendo assim encontramos: 

β*1= [ 1   -2,7296]  

β*2= [ 1   6,6734] 

 

Os coeficientes dos vetores de ciclos podem ser interpretados como 

elasticidades de curto prazo do PIB brasileiro em relação ao PIB americano. 

                                                 
1 conforme Gutiérrez(2007) os graus de liberdade no caso de p=1 são calculados como (r + s)2 pois no 
modelo VEC com p=1 o posto de & β’ = k =n-s-r . Como g.l. = (n-k)x(np-k) ; substituindo p=1 e k=2 
obtemos g.l. = (r + s)2. 
2 valores críticos para distribuição Qui-Quadrado  correspondentes a nível de significância de 0,05. 
 



 

 

35 

No caso da subamostra 1, a resposta imediata a um choque não 

permanente na economia americana seria de aumento de 2,72%; já no caso 

da subamostra 2 a resposta imediata seria de queda de -6,67%. Ambos 

efeitos são mais que proporcionais e trocam de sinal entre os regimes de 

política monetária (antes e depois da Crise da Rússia).  

  

Com os vetores de cointegração (β) e de ciclo (β*) das respectivas 

subamostras e denominando respectivamente de y1 e y2 as séries 

LNPIBR_BR_SA e LNPIBR_EUA_SA, conforme metodologia descrita 

anteriormente, encontramos  a decomposição tendência/ciclo para cada 

subamostra conforme tabela abaixo: 

 

Tabela N.1 – Decomposição Tendência-Ciclo Subamostra 1 

Série Tendência Ciclo 

y1   0.3031 y1 - 0.8274 y2  0.6969 y1 + 0.8274 y2 

y2 -0.2553 y1 + 0.6969 y2  0.2553 y1 + 0.3031 y2 

Elaboração dos autores. 

y1= LNPIBR_BR_SA e y2=LNPIBR_EUA_SA 

 

Tabela N.2 – Decomposição Tendência-Ciclo Subamostra 2 

Série Tendência Ciclo 

y1 0.1683 y1 + 1,1234 y2  0.8317 y1 – 1.1234 y2 

y2 0.1246 y1 + 0.8317 y2 -0.1246 y1 + 0.1683 y2 

Elaboração dos autores. 

y1= LNPIBR_BR_SA e y2=LNPIBR_EUA_SA 

 

Os vetores de parâmetros acima geram os correspondentes gráficos: 
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Gráfico 6 

 

 

 

Gráfico 7 
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Gráfico 8 

 

 

 

Gráfico 9 
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Considerando a representação da versão multivariada da decomposição 

tendência-ciclo de Beveridge-Nelson (1981), e considerando ainda, as 

propriedades dos vetores de cointegração e de ciclo, como discutidas no 

capítulo 2 de que β’C(1) = 0 e β*’C*(L) =0 obtemos a tendência comum 

(Tend_comum) e o ciclo comum (Ciclo_comum) conforme a seguir: 

 

Tend_comum = β*’Yt’ 

Ciclo_comum = β’Yt’. 

 

 Em nosso caso, como o número de defasagens é igual a 1, C(1) =C(L). Os 

gráficos correspondentes às tendências e ciclos comuns estão abaixo. 

Para a subamostra 1: 

 

 

Gráfico 10 
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Gráfico 11 

Para a subamostra 2: 

 

Gráfico 12 
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Gráfico 13 
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4. CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho era avaliar se os impactos de choques de curto e 

longo prazo da economia americana sobre a economia brasileira mudaram 

ao longo do tempo; ou seja, se o Brasil estaria menos exposto aos ciclos da 

economia americana e mundial. Enquanto em momentos de expansão da 

economia mundial, como o período de 2002-2007, uma maior integração 

com a economia americana leva a efeitos positivos sobre o crescimento do 

país, teme-se por esta grande integração em momentos de crise, quando 

choques externos negativos podem ter efeitos amplificados na economia, 

sugerindo uma vulnerabilidade externa neste caso. 

 

Nossa análise mostrou que as duas economias permanecem cointegradas 

durante todo o período, apesar de uma mudança na relação de longo prazo 

após a crise da Rússia. Não por acaso, logo após houve uma mudança na 

política macroeconômica brasileira, com a implementação das Metas de 

Inflação e o fim da busca de uma paridade controlada com o dólar 

americano. A elasticidade de longo prazo passou a ser maior em valor 

absoluto (de 1,18 p/ -1,35), mas com sinais trocados com sinal trocado e 

ainda com velocidade de ajuste também maior (de –0,19 para –0,36). As 

tendências eram antagônicas entre 1990 e 1998, passando a positivamente 

relacionadas a partir de 1999. Este resultado sugere que apenas após 

1999, o Brasil passou a se beneficiar da tendência de crescimento 

americana. Ao mesmo tempo, a tendência comum dos países passou de 

negativa até 1999 para positiva a partir daquele ano. 

 

Vimos também que a economia brasileira e a americana compartilhavam e 

continuam compartilhando de um ciclo comum. Embora a elasticidade de 

curto prazo tenha aumentado aproximadamente 2,45 vezes (de 2,72 para 

6,67) também seu sinal foi invertido; a magnitude do ciclo comum diminuiu 

resultando num efeito total menor, apesar de parecer mais volátil.  
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Sendo assim concluímos que na medida em que o Brasil passou a cumprir 

com mais rigor regras de política econômica monetária e fiscal pregadas 

pelos países desenvolvidos e organizações internacionais de crédito, sem 

usar âncoras cambiais explícitas, nossa vulnerabilidade a curto prazo 

parece ter diminuído enquanto que nosso destino de longo prazo parece ter 

ficado mais atrelado (e de modo positivo) ao comportamento das economias 

desenvolvidas. Isto permitiu ao Brasil se beneficiar do longo ciclo recente de 

crescimento mundial. Por outro lado, diante dos problemas econômicos 

mundiais, o Brasil irá receber estes efeitos. Uma questão importante será 

saber se os choques agregados mundiais e nos EUA irão influenciar mais a 

tendência ou o ciclo comum. Isto irá depender do tamanho e seqüência de 

choques negativos na economia americana. 
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7. APÊNDICE 

7.1. Modelo VEC para a subamostra 1 

 
 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 09/19/08   Time: 15:05 
 Sample (adjusted): 1990Q2 1998Q2 
 Included observations: 33 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   LNPIBR_BR_SA(-1)  1.000000  
   

LNPIBR_EUA_SA(-1)  1.187120  
  (0.66566)  
 [ 1.78336]  
   

@TREND(90Q1) -0.020364  
  (0.00514)  
 [-3.95834]  
   

C -9.389399  
   
   Error Correction: D(LNPIBR_BR_SA) D(LNPIBR_EUA_SA) 
   
   CointEq1 -0.191404 -0.070109 
  (0.07778)  (0.01462) 
 [-2.46073] [-4.79586] 
   

C  0.006114  0.007118 
  (0.00377)  (0.00071) 
 [ 1.62159] [ 10.0459] 
   
    R-squared  0.163410  0.425929 

 Adj. R-squared  0.136423  0.407411 
 Sum sq. resids  0.014542  0.000514 
 S.E. equation  0.021658  0.004070 
 F-statistic  6.055168  23.00030 
 Log likelihood  80.67461  135.8384 
 Akaike AIC -4.768158 -8.111421 
 Schwarz SC -4.677461 -8.020723 
 Mean dependent  0.006114  0.007118 
 S.D. dependent  0.023306  0.005288 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  7.51E-09 

 Determinant resid covariance  6.63E-09 
 Log likelihood  217.0731 
 Akaike information criterion -12.73170 
 Schwarz criterion -12.41426 
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7.2. Modelo VEC para a subamostra 2 

 
 Vector Error Correction Estimates 
 Date: 09/08/08   Time: 13:18 
 Sample (adjusted): 1998Q4 2007Q4 
 Included observations: 37 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
   Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
   LNPIBR_BR_SA(-1)  1.000000  
   

LNPIBR_EUA_SA(-1) -1.350715  
  (0.04944)  
 [-27.3184]  
   

C  1.516887  
   
   Error Correction: D(LNPIBR_BR_SA) D(LNPIBR_EUA_SA) 
   
   CointEq1 -0.366872  0.054962 
  (0.07341)  (0.04535) 
 [-4.99726] [ 1.21188] 
   

C  0.007665  0.006740 
  (0.00134)  (0.00083) 
 [ 5.70531] [ 8.12042] 
   
    R-squared  0.416400  0.040271 

 Adj. R-squared  0.399726  0.012851 
 Sum sq. resids  0.002337  0.000892 
 S.E. equation  0.008172  0.005048 
 F-statistic  24.97263  1.468641 
 Log likelihood  126.3877  144.2089 
 Akaike AIC -6.723658 -7.686966 
 Schwarz SC -6.636582 -7.599889 
 Mean dependent  0.007665  0.006740 
 S.D. dependent  0.010548  0.005081 

   
    Determinant resid covariance (dof adj.)  1.65E-09 

 Determinant resid covariance  1.48E-09 
 Log likelihood  271.1429 
 Akaike information criterion -14.33205 
 Schwarz criterion -14.07082 

       
 


