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RESUMO 
 

 

Através de um Modelo de Correção de Erros este estudo explora possíveis 

assimetrias no passthrough dos preços de petróleos para os preços do diesel e da 

gasolina no mercado dos Estados Unidos, analisando, principalmente, se as 

inversões das tendências das demandas destes derivados afetaram o mecanismo 

de transmissão de preços. A partir de dados mensais de janeiro de 2001 a dezembro 

de 2012, para a gasolina foram encontrados indícios de que houve alterações do 

passthrough em decorrência da quebra da demanda. Porém, é válido destacar que 

tal resultado ocorreu concomitantemente ao período de recuperação de preços 

presenciada após a crise de 2008. Em relação ao diesel, não há indícios de que 

houve alterações no passthrough. Por fim, há evidências da redução do WTI como 

petróleo de referência em decorrência da sua desvalorização a partir de 2010. 
 

PALAVRAS CHAVE: Preços de petróleos, Mecanismo de Transmissão de Preços, 

Demandas de derivados, cointegração, assimetria. 
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ABSTRACT 
 

 

Through an Error Correction Model this study explores possible asymmetries 

in the passthrough of the oil prices to gasoline and diesel prices in the US market 

and, mainly, analyzes if the trends reversals of those refined oil products demand at 

the above market affected the price transmission mechanism. Using monthly date 

from January 2001 to December 2012, the results for gasoline indicated that there 

was evidence of passthrough due to the demand shift. However, it is worth noting 

that this result occurred concurrently with the period of recovery in prices witnessed 

after the 2008 crisis. Regarding diesel, there is no evidence that there were changes 

in the passthrough. Finally, we found evidence of the WTI decline as an oil reference 

due to its devaluation from 2010. 
 

Keywords: Oil prices, Price Transmition Mechanism, Refined Oil Products Demand, 

cointegration, asymmetry 
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1 INTRODUÇÃO+
É vasta a literatura e ensaios referentes à importância do petróleo na história 

recente da humanidade, principalmente a partir do século XX. Decisões estratégicas 

e políticas de empresas e de países possuem como mote o “ouro negro”, 

influenciando, inclusive, o cenário geopolítico mundial. Em seu clássico livro sobre a 

história do petróleo, Yergin (2010) descreveu da seguinte forma a importância deste 

produto após a II Guerra Mundial: 

“Se, em geral, pode-se dizer que a energia do planeta é proveniente do Sol, coube ao petróleo 
prover agora a força motriz para a humanidade, tanto em sua conhecida forma de combustível, 
quanto na proliferação de novos produtos petroquímicos. O petróleo surgiu triunfante, um rei 
inconteste, um monarca trajado com uma deslumbrante roupagem de matéria plástica. Ele foi 
generoso com seus leais súditos, repartindo sua riqueza, e mais além, ao limite do desperdício. Seu 
reinado foi um período de confiança, de crescimento, de expansão e de desempenho econômico 
impressionante. Sua generosidade modificou seu reino, anunciando uma nova civilização 
motorizada: a Era do Homem do Hidrocarboneto.” (página 610) 
 

Como o petróleo tornou-se a principal fonte primária de energia da economia  

mundial (IEA, 2012), seu impacto na cadeia produtiva e sua influência na economia 

e no mercado financeiro dos países foi objeto de estudo de diversos autores 

(Hamilton, 1983 e 2000; Guo & Kliesen, 2005; Park & Ratti, 2008; Nandha & Faff, 

2008 e Filis, Degiannakis & Floros, 2011). 

Desde 2000 o mercado de petróleo tem sofrido mudanças significativas. As 

evoluções tecnológicas e de comunicação transformaram-no numa das principais 

commodities internacionais, aproximando os mercados locais e tornando-os único e 

global. Outra mudança está relacionada às questões macroeconômicas e 

financeiras, nas quais os mercados de petróleo e de derivados foram integrados aos 

produtos financeiros, às taxas de câmbios e às políticas econômicas (Fan & Xu, 

2011). Por exemplo, variações dos preços dos petróleos afetam os preços de outros 

produtos e serviços na cadeia produtiva podendo ameaçar, inclusive, políticas de 

metas de inflação de alguns países . 

Deste modo, entender o mecanismo de transmissão de preços entre petróleos 

e derivados deixou de ser exclusividade da indústria de petróleo, principalmente 
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para o segmento de downstream1. Em decorrência da flexibilidade operacional e da 

escolha de matéria-prima, o parque do refino se adapta ao máximo para atender o 

mercado de forma mais rentável, utilizando petróleos e unidades de produção 

voltados a gerar derivados que trarão maior rentabilidade. 

Os anos 2000 no mercado de petróleo e de derivados também foram 

marcados pela forte escalada de preços e pela alta volatilidade, principalmente no 2º 

quinquênio (Hamilton, 2009), período em que não ocorreram guerras ou embargos 

de impacto mundial.  

Ao analisar os preços nominais do LLS como exemplo (petróleo de referência 

dos EUA), observa-se que entre janeiro de 2001 a dezembro de 2004 houve uma 

valorização média de 0,8% ao mês (46% no período). Entre janeiro de 2005 a 

dezembro de 2006, a valorização média mensal subiu para 1,4% (39% em dois 

anos).  

Todavia, é a partir de 2007 que se presenciou a mais forte fase de valorização 

dos preços no período analisado, seguida pela brusca queda devido a crise de 2008 

e, posteriormente, pelo período de forte recuperação de preços. Em janeiro de 2007 

o LLS foi cotado a US$ 56,7/bbl, superou a barreira dos US$100/bbl em março de 

2008 e atingiu o ápice de US$ 137,9/bbl em junho do mesmo ano: valorização de 

143% em 17 meses a uma taxa média mensal de 5,4%. Após este pico, e 

concomitantemente aos meses iniciais da crise mundial de 2008, ocorreu a aguda 

desaceleração do preço do LLS de 68% em 5 meses (média de -20% ao mês), 

sendo cotado a US$ 43,9/bbl em dezembro de 2008. Contudo, em janeiro de 2009 

iniciou-se o período de recuperação de preço, em que foram necessários 25 meses 

para superar novamente a marca de US$100/bbl, em fevereiro de 2011 (valorização 

de 125,2% no período a uma taxa média de 3,3% ao mês). Até o final de dezembro 

de 2012 houve manutenção do preço acima deste balizador, oscilando mensalmente 

sobre o preço médio de US$ 113/bbl . 

Outros pontos relevantes presenciados no mercado norte americano de 

derivados foram as inversões das tendências de crescimento das demandas do 

                                            
 
1 Na indústria petrolífera, o segmento Downstream é composto pelo refino, pelo transporte e 

pela comercialização. Upstream, refere-se à exploração e à produção de petróleos. 



 13 

diesel e da gasolina ocorridas no 3º trimestre de 2007 e no 1º trimestre de 2008, 

respectivamente. Para o caso do diesel, a reversão da tendência foi incentivada pela 

competição com o gás natural e pela eficiência energética; para gasolina, pelo 

impacto do etanol e também pela eficiência dos automóveis. Tais mudanças, 

inclusive, colaboraram para que os EUA se tornassem exportadores líquidos destes 

derivados, invertendo o histórico déficit comercial destes produtos com outros 

países. 

 Assim, motivado pela volatilidade dos preços e pela inflexão das demandas 

destes derivados nos EUA, através de um Modelo de Correção de Erros (MCE) este 

trabalho tem como objetivo analisar o mecanismo de transmissão de preços 

(passthrough) entre os preços de três petróleos reconhecidos como marcadores 

internacionais e os preços do diesel e da gasolina no atacado dos Estados Unidos 

entre os meses de janeiro de 2001 a dezembro de 2012, período ainda pouco 

explorado pela literatura existente. Principalmente, avalia se a quebra estrutural das 

demandas norte americanas destes derivados alteraram a dinâmica de transmissão 

de preços. Adicionalmente, também é analisado se a crise mundial de 2008 

impactou a relação entre os preços destes produtos e se existem assimetrias nos 

passthroughs quando os preços se encontram acima ou abaixo do equilíbrio de 

longo prazo, conforme estudos realizados no mercado norte americano de gasolina 

(Borenstein, Cameron & Gilbert, 1997) e no mercado de Nova Zelândia (Liu, 

Margaritis & Tourani-Rad, 2010), no qual também foi avaliado o tempo médio de 

ajustamento de um passthrough integral. 

Este estudo foi dividido da seguinte forma: seção 2 contém a revisão 

bibliográfica; na seção 3 é explicitada a metodologia deste estudo e na seção 4 a 

descrição dos dados utilizados neste trabalho. Por fim, nas seções 5 e 6 são 

apresentados o resultado do modelo e a conclusão deste estudo. 
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2 REVISÃO+BIBLIOGRÁFICA+
A variedade e a quantidade de estudos relacionados ao passthrough entre 

petróleo e derivados são extensas. Os resultados divergem-se em decorrência das 

metodologias aplicadas, dos períodos considerados e dos mercados analisados. 

Grande parte concentra-se na análise de assimetrias no passthrough do preço do 

petróleo para o preço do derivado, mas sem uma conclusão incisiva sobre a 

existência de assimetrias nos passthroughs. 

Utilizando dados de março de 1986 a dezembro de 1992, o trabalho de 

Borenstein, Cameron & Gilbert (1997) apontou que o mercado norte americano 

apresenta assimetria do preço da gasolina em relação ao do petróleo, porém ela se 

diferencia ao longo da cadeia de distribuição deste derivado: a assimetria no varejo 

é maior do que a encontrada nos terminais, que é mais suave. 

Contestando o estudo anterior, Bachmeier & Griffin (2010) concluíram que 

não há indícios de assimetrias no passthrough entre o petróleo e a gasolina nos 

EUA. Estes autores utilizaram um modelo de correção de erros em duas etapas, 

conforme proposto por Eagle & Granger (1987), com dados diários entre fevereiro de 

1985 a novembro de 1998. 

Através de dados semanais entre abril de 2004 a fevereiro de 2009, Liu, 

Margaritis & Tourani-Rad (2010) analisaram em Nova Zelândia os passthroughs do 

petróleo com o diesel e também de um petróleo de referência internacional (Dubai 

crude oil) com os petróleos comercializados internamente. Eles concluíram que o 

preço do diesel acompanha mais rapidamente os aumentos dos preços do petróleo 

do que quando há reduções deste. Para os petróleos comercializados internamente 

não há assimetria, uma vez que este mercado é mais competitivo do que o do 

diesel2. 

No mercado brasileiro destacam-se os trabalhos de Uchôa (2007) e de 

Canêdo-Pinheiro (2011). O primeiro, cobrindo o período de julho de 2001 a maio de 

2006, encontrou assimetria nos preços da gasolina: o tempo que os preços da 
                                            
 
2 Nova Zelândia foi o primeiro país a adotar o regime de metas de inflação na política 

monetária. 
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gasolina permanecem acima do equilíbrio tende a ser dezoito vezes superior quando 

se encontram abaixo. Canêdo-Pinheiro, cobrindo o período de janeiro de 2009 a 

março de 2010, observou a relação dos preços do diesel entre a produção 

(refinarias) e o varejo (postos de combustíveis) e concluiu que há assimetrias tanto 

de curto quanto de longo prazos: aumentos dos preços no atacado são rapidamente 

repassados ao varejo, enquanto que variações negativas são significativamente 

mais lentos. Como no Brasil o refino e a logística são de predomínio da Petrobras, 

cujo sócio majoritário é o governo federal3, estes estudos estão convergindo com a 

ideia apresentada no caso de Nova Zelândia, na qual quanto menos competitivo for 

o mercado, maior é a assimetria de preços. 

Douglas (2010) adverte que a escolha do período da análise e a presença de 

outliers podem induzir a resultados falaciosos, com viés de confirmar a existência 

assimetrias. Portanto, afirmou que grande parte dos testes que indicaram assimetria 

teriam conclusões opostas se aquelas observações fossem segregadas da série. 

Bettendorf, Van der Geest & Varkevisser (2003) utilizaram dados diários do 

mercado holandês de gasolina entre os anos de 1996 a 2001 e estimaram cinco 

modelos usando variações semanais, um para cada dia da semana. Assim, os 

autores afirmaram que a escolha do período e da frequência da série é um dos 

principais motivos das distintas conclusões encontradas na literatura, uma vez que 

este estudo também não apresentou um resultado conclusivo decorrente do fato de 

que somente três dos cinco modelos estimados apresentaram assimetrias. 

  

                                            
 
3 Ressalta-se que o governo federal brasileiro possui mais de 50% das ações ordinárias da 

empresa e que atualmente a companhia não repassa aos consumidores do país as flutuações dos 
preços internacionais de curto prazo, mantendo a convergência em médio e longo prazos. 
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3 METODOLOGIA+

Para analisar o mecanismo de transmissão de preços de curto e de longo 

prazos entre os derivados e os petróleos será empregado o Modelo de Correção de 

Erros (MCE) usando o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 

inicialmente proposto por Eagle e Granger (Eagle & Granger, 1987): 

 

∆!"!! = ! !!!!! ∆!"!!!! + ! !!!!! ∆!"!!!! + !!!"#!!! + !!              (1) 

 

onde ∆ representa a primeira diferença dos logaritmos naturais dos preços x e y; !!, 
!! e ! são parâmetros do modelo, ! é o resíduo da equação e TCE é o Termo de 

Correção de Erro, ou seja, representa os desvios da relação de equilíbrio de longo 

prazo entre os preços. Deste modo, o parâmetro ! pode ser interpretado como a 

velocidade de variação do preço de y em decorrência do desvio do preço do período 

anterior em relação ao equilíbrio de longo-prazo: quanto maior for seu valor, mais 

rápida é a resposta do ajuste dos preços (Enders, 2004). 

Nos casos em que as variáveis são cointegradas e integradas de ordem 1, 

I(1), o TCE pode ser estimado através da seguinte regressão: 

 

!"#! = !!! = ln!! − !λ!"!! − !η                             (2) 

 

em que o parâmetro λ é o vetor de cointegração entre os logaritmos naturais dos 

preços x e y; η e !! são, respectivamente, a constante e os resíduos da equação. O 

parâmetro λ indica o quanto das variações de x são transferidos para y, sendo que 

quanto mais próximo do valor 1, mais completa é a transferência. 

O modelo MCE pôde ser usado neste trabalho, pois os estudos de 

passthrough colocam como explicativas preços mundiais e como explicadas preços 

locais. Como o mercado de petróleo tem preços determinados internacionalmente, 

eles podem ser considerados exógenos em relação aos preços locais de derivados, 

excluindo a possibilidade de estimação por um VAR. 



 17 

Em estudos posteriores diversos autores modificaram o modelo original de 

Eagle e Granger ao incorporar não somente as assimetrias das variações positivas e 

negativas de curto prazo, mas também a dinâmica de transmissão de preços em 

momentos em que estes se encontram acima ou abaixo do equilíbrio de longo prazo 

estimado  (Frey & Manera, 2005 e Meyer & Cramon-Taubadel, 2004). Como em 

Canêdo-Pinheiro (2011), neste trabalho também serão segregadas as assimetrias 

na transmissão de preços de acordo com o modelo abaixo : 

 

∆!"!! = !!!!!
!!! ∆!"!!!!! + !!!!!

!!! ∆!"!!!!! + !!!!!
!!! ∆!"!!!!! + !!!!!

!!! ∆!"!!!!! + !!!!!!!! + !!!!!!! + !!   (3) 

 

Através dos quatro primeiros termos à direita da equação (!!!,!!!,!!!,!!!)!é 

possível distinguir assimetrias de transmissão de preços de curto prazo (choques 

contemporâneos). As velocidades de convergência de longo prazo são analisadas 

pelos parâmetros !!e !! e, por fim, o parâmetro !!!é o resíduo.  

Os sinais “+” e “-” sobre as quatro primeiras variáveis à direita da equação 

indicam, respectivamente, variações positivas e negativas da primeira diferença dos 

logaritmos naturais dos preços. Para o longo prazo (!), o sinal “+” indica que o preço 

em t-1 está acima do equilíbrio de longo prazo; o sinal “-”, abaixo. Assim, através da 

utilização de dummies, obteve-se as seguintes indicações:  ∆!"!!!= max {∆!"!! , 0}, 
∆!"!!!= min {∆!"!! , 0}, ∆!"!!!= max {∆!"!! , 0}, ∆!"!!!= min {∆!"!! , 0}, !!!= max {!!,0} e 

!!!= min {!!,0}. 

Adicionalmente, é possível analisar o Tempo Médio de Ajustamento (TMA)4 

de um passthrough integral, ou seja, o tempo necessário para que a variação da 

variável x seja integralmente repassada à y, conforme explicitado na equação (4) 

abaixo (Hendry, 1995 e Liu, Margaritis & Tourani-Rad, 2010): 

 

!"# = ! ( !!)!!!!!!
!                               (4) 

                                            
 
4 Na língua inglesa conhecido como Mean Adjustment Lag (MAL). 
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O TMA também pode ser interpretado como a rigidez de ajuste em 

decorrência de desvio do preço de longo prazo: valores elevados do TMA implicam 

maior rigidez e ajuste lento; valores baixos, menor rigidez e ajuste mais veloz. 

Por fim, através de dummies é possível derivar a equação (4) para examinar 

se há assimetrias nos TMAs quando os preços se encontram acima ou abaixo do 

equilíbrio de longo prazo. Deste modo, também segregaremos a atual análise 

conforme as alternativas abaixo: 

 

• !"#! = ! ( !!)!!!!!!!
!! ,  quando !!!! > 0;               (5) 

 

•   !"#! = ! !!!!! !!!!
!! ,  quando !!!! < 0;               (6) 
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4 +DESCRIÇÃO+DOS+DADOS+
Esta seção descreve os dados utilizados no presente estudo, assim como os 

resultados das Estatísticas Descritivas e de outros testes estatísticos necessários 

para estimar o MCE. Com o intuito de explicar as quebras estruturais das demandas 

empregadas neste trabalho, também há uma explanação sobre o histórico do 

mercado norte americano de gasolina e de diesel. 

4.1 Descrição+dos+Dados+e+Estatísticas+Descritivas+

Os preços mensais dos petróleos e dos derivados utilizados no presente 

estudo foram coletados da base de dados da Platts e abrange o período de janeiro 

de 2001 a dezembro de 2012. Os preços considerados são médias aritméticas das 

cotações diárias nos terminais de distribuição5 em dólar por barril (US$/bbl) e foram 

deflacionados pelo índice de Inflação ao Consumidor dos EUA (CPI-U)6. 

Os derivados analisados foram o diesel (nº 2 USG) e a gasolina (unleaded 

USG) precificados no golfo americano (PADD III)7, a principal e a mais competitiva 

região norte-americana da indústria de refino de petróleo. Ressalta-se que em 2011 

os EUA eram responsáveis por 15% e 38% das demandas mundiais de diesel e de 

gasolina, respectivamente; em 2001, estes percentuais foram 18% e 43%. 

Como estes dois produtos possuem sazonalidades bem definidas, os preços 

foram dessazonalizados utilizando a metodologia da média móvel. A demanda por 

gasolina cresce no verão do hemisfério norte (drive season) e a por diesel no 

inverno (heating oil 8 ) pressionando os preços destes produtos nas respectivas 

estações do ano. 

                                            
 
5 Não foram considerados os preços dos derivados no varejo, ou seja, os preços para os 

consumidores finais nos postos de abastecimentos de veículos automotores. 
6 Customer Price Index for All Urban Consumers: índice utilizado nos EUA para mensurar 

inflação média nacional (http://www.bls.gov/bls/inflation.htm). 
7 Petroleum Administration for Defense Districts é a segregação da região americana em 5 

distritos administrativos, sendo que o PADIII é composto pelos seguintes Estados: Texas, Alabama, 
Arkansas, Louisiana, Mississippi e Novo México. 

8 Óleo diesel utilizado para calefação predial. 
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O petróleo escolhido para a análise foi o Brent Blend (BRENT) que, apesar de 

ser produzido no Mar do Norte (Grã-Bretanha), foi considerado no estudo por ser o 

benchmark de 40% dos petróleos movimentados no mundo (The International Crude 

Oil Market Handbook, 2009).  

Adicionalmente foram realizadas sensibilidades das análises considerando o 

West Texas Intermediate (WTI), petróleo produzido na região de Oklahoma (EUA) e 

que historicamente é um marcador para os petróleos da América do Norte, 

possuindo um bom rendimento para a produção de gasolina. Porém, em decorrência 

de problemas logísticos em Cushing9 desde julho de 2010 e do aumento da oferta 

no meio oeste americano a partir dos petróleos não convencionais do Canadá este 

petróleo vem sendo sistematicamente comercializado com desconto em relação ao 

BRENT (Kao & Wan, 2012 e Borenstein e Kellogg, 2012). Conforme figura 1, tal 

desvalorização inverteu a tendência histórica do WTI ser comercializado com prêmio 

em relação ao BRENT. 

 

 

Em decorrência do fato supracitado, o LLS foi adicionado à análise por ser um 

petróleo amplamente comercializado no golfo americano e ter qualidade similar ao 

WTI, porém normalmente é utilizado para a produção de destilados (Diesel e QAV). 

                                            
 

9 Local mais importante de estocagem de petróleo dos Estados Unidos, localizado no estado 
de Oklahoma. Como Cushing recebia petróleos oriundos do Canadá (norte) e do Golfo Americano 
(sul), houve um aumento significativo de seus estoques, pressionando os preços do WTI para baixo. 
Com o intuito de superar este problema, as empresas que operam os dutos do sul (Seaway pipeline) 
iniciaram um projeto de inverter a direção do fluxo dos petróleos, aliviando os estoques em Cushing e 
aumentando a oferta daqueles para o golfo americano. 

 

Figura 1: spread entre os preços do Brent e do WTI  (US$/bbl) 
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Ressalta-se que os petróleos escolhidos são referenciais internacionais e 

utilizados como marcadores de preços para petróleos secundários, com menor 

representatividade no mercado global. São petróleos de baixa densidade10 (leves, 

grau API > 30º) e doces, ou seja, com pouco enxofre (enxofre < 0,45%). 

Antes de dar continuidade a esta seção, é válido renomear os produtos 

mencionados para facilitar a identificação nas figuras e nas tabelas ao longo deste 

trabalho. Deste modo, os preços do diesel e da gasolina serão denominados como 

DLS e GSL, respectivamente. Os preços dos petróleos seguirão as nomenclaturas 

mundialmente utilizadas: BRENT, WTI e LLS. Para identificar se estas variáveis 

foram dessazonalizadas, os respectivos nomes serão complementados pela afixo 

“sa” (dslsa, por exemplo). Para designá-los como o logaritmo natural dos preços e 

como primeira diferença dos logaritmos naturais dos preços, as denominações serão 

precedidas pelos afixos “ln” e pelo “dln”11, respectivamente. 

A figura 2 demonstra o comportamento histórico dos preços em nível dos 

cinco produtos analisados, na qual é possível observar que as séries possuem 

comportamentos semelhantes e também estabelecer três períodos distintos (Fan & 

Xu, 2011): período de “relativa calmaria” (de janeiro de 2002 a março de 2004), 

período de “bolha acumulativa” (de março de 2004 a junho de 2008) e o período da 

“crise econômica global” (junho de 2008 a julho de 2012)12.  

                                            
 
10 Normalmente, petróleos leves possuem maior rendimento de destilados (claros), que são 

derivados mais valorizados. Petróleos pesados têm maior rendimento de produtos de menor valor 
agregado (escuros), como óleo combustível e asfalto, por exemplo. 

11 Nas descrições das equações, o afixo “d” poderá ser substituído pelo termo Δ. 
12 Os autores fizeram a análise até setembro de 2009. Porém, para este trabalho este período 

foi estendido até dezembro de 2012. 
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As figuras 3 e 4 apresentam, respectivamente, as evoluções e as 

distribuições das mesmas séries em primeira diferença dos logaritmos naturais dos 

preços. Na figura 3 é possível identificar uma certa estabilidade (que será 

confirmada pelos testes de raiz unitária) e o impacto da crise de 2008, período em 

que houve maior desvalorização dos preços na série escolhida. Nota-se que todos 

os produtos apresentaram assimetrias negativas e a gasolina é o produto que possui 

maior dispersão em relação à média (CV)13. Conforme tabela 1, o WTI é o petróleo 

com a maior dispersão, o que pode estar atrelado ao desconto com que ele vem 

sendo comercializado desde 2010. 

 

                                            
 
13 Calculado pelo Coeficiente de Variação (CV = desvio-padrão/média). 

Figura 2: logaritmos naturais dos preços dessazonalizados em US$/bbl 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de estimar o modelo é preciso verificar se as séries são integradas de 

ordem 1, I(1), ou seja, se são estacionárias em primeira diferença. Os testes 
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Figura 4: histograma das 1ª diferenças dos logaritmos naturais dos preços 

Figura 3: 1ª diferença dos logaritmos naturais dos preços dessazonalizados 

Tabela 1: resumo das estatísticas descritivas das 1ª diferenças dos logaritmos naturais 
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aplicados foram o Dickey-Fuller aumentado (ADF) (Dickey & Fuller, 1979), o Phillips-

Perron (PP) (Phillips & Perron, 1988) e o Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin 

(KPSS) (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt & Shin, 1992). Para os testes em nível foram 

incluídas constante e tendência; para as primeiras diferenças não foi considerada 

nenhuma variável. No teste ADF foi utilizado o critério de Schwarz para selecionar o 

tamanho da defasagem e nos testes PP e o KPSS foi o de Newey-West. 

Os resultados dos testes de estacionariedade estão na tabela 2. Ao testar as 

séries em nível com significância de 5% foi confirmada a hipótese de que as séries 

não são estacionárias14, com exceção da gasolina no teste ADF. 

Em relação aos testes em primeira diferença, todos  indicaram que as séries 

são estacionárias ao nível de significância de 1%. 

 

 

 

Apesar das séries terem raízes unitárias em nível, pode existir uma relação 

linear entre as variáveis que seja estacionária (Hendry & Juselius, 2000 e 2001). 

Assim para rodar o MCE faz-se necessário realizar testes de cointegração entre os 

derivados e os petróleos. Além dos testes de Eagle e Granger (Eagle & Granger, 

                                            
 
14 No teste KPSS a hipótese nula é que as series são estacionárias. Nos testes ADF e PP a 

hipótese nula é que a série possui raiz unitária. 

Tabela 2: resumo dos testes de raiz unitária. 
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1987) e de Phillips e Oulliaris (Phillips & Oulliaris, 1990), que testam a hipótese nula 

de que as séries não são cointegradas, também foi realizado o teste de Johansen 

(Johansen, 1991 e 1995), no qual são avaliadas as hipóteses nulas de nenhuma 

cointegração e a de até um vetor de cointegração. 

Ao nível de significância de 5%, todas as hipóteses de que as variáveis não 

são cointegradas foram rejeitadas, conforme é observado na tabela 3. Atenta-se ao 

fato de que, como os testes citados indicaram que as séries são cointegradas 

mesmo com a presença de quebra estrutural, cuja presença induz à rejeição da 

hipótese de que as séries são cointegradas, não foi necessário refazer os testes 

robustos à quebra estrutural (Gregory & Hansen, 1996). 

 

4.2 Descrição+das+quebras+estruturais15+

Conforme a introdução, o objetivo deste trabalho é analisar os passthroughs 

entre os preços dos petróleos e dos derivados escolhidos e, principalmente, verificar 

se aqueles sofreram mudanças em decorrência das reversões das tendências das 

demandas dos derivados nos EUA e um potencial efeito assimétrico neste repasse 

de custos.  

Através das figuras 5 e 6, nota-se que para a gasolina houve uma mudança 

da tendência da demanda no início de 2008. Em relação ao diesel, é possível 

estipular que a reversão da tendência ocorreu em meados de 2007. Para a gasolina, 

tais comportamentos são decorrentes da eficiência energética e do impacto do 

                                            
 
15  As informações deste tópico são oriundas do site da U.S. Energy Information 

Administration (EIA) (www.eia.gov). Em casos contrários, será informada a fonte. 

Tabela 3: resumo dos testes de cointegração. Os valores  entre colchetes representam as Estatísticas t; entre chaves, os valores-p 
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etanol no mercado americano (Renewable Fuels Association, 2012); para o diesel, 

além da eficiência energética, há também o aumento da oferta do Gás Natural, fonte 

de energia substituta do diesel para a calefação e para a indústria.  

 

 

As figuras 7 e 8 demonstram não somente a evolução crescente da demanda 

por etanol, mas também o aumento relativo da sua demanda em relação à da 

gasolina entre 2001 a 2012. Nota-se que o ano de 2008 apresentou um aumento 

significativo da demanda por etanol, representando 8% da demanda da gasolina, e, 

a partir de 2010, observa-se uma certa estabilidade em torno de 10%. No período, a 

taxa média anual de crescimento da demanda por etanol foi de 22,2%, com 

destaque para o crescimento de 40,4% de 2008 em relação a 2007. 

 

 

Através das figuras 9 e 10 é possível verificar o aumento da eficiência 

energética dos carros e dos caminhões produzidos anualmente no mercado norte 

americano entre 2001 a 2010 (EPA, 2010). A figura 9 apresenta o consumo médio 

Figura 5: demanda dessazonalizada por gasolina nos EUA (mbbl) Figura 6: demanda dessazonalizada por diesel nos EUA (mbbl) 

Figura 7: demanda dessazonalizada por etanol nos EUA (mbbl) Figura 8: relação demandas etanol sobre gasolina nos EUA (%) 
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dos veículos, ou seja, quantas milhas são rodadas por galão de combustível (mpg). 

A figura 10 mostra a relação de peso com o consumo médio16. Em ambos os 

indicadores presenciam-se aumentos dos rendimentos, sendo que o primeiro 

apresentou uma certa estabilidade até 2004, seguida de um período de crescimento 

a partir de 2005, com destaque para o aumento do indicador consumo por galão em 

2009 (aumento de 6,7% em relação a 2008). 

 

 

As figuras 11 e 12 demonstram os consumos históricos de gás natural e de 

diesel dos principais setores nos EUA, país onde o transporte é responsável por ¾ 

do consumo total de diesel e a calefação de residências por aproximadamente 

10%17.  

 

 

                                            
 
16 Peso do veículo (em tonelada) multiplicado pelo consume médio (mpg) 
17 Informações da ConocoPhillips: http://www.conocophillips.com. Não foram representados 

todos os setores que consomem diesel, somente os mais representativos. 

Figura 9: consumo médio por ano de fabricação (mpg) Figura 10: relação peso X consumo médio (ton X mpg) 

Figura 11: consumo de diesel de alguns setores (mil galão) Figura 12: consumo de gás natural nos EUA (bilhão de pés 

cúbicos) 
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Além da análise gráfica, também foram realizados testes de Chow para 

quebras estruturais com o intuito de determinar os períodos que farão parte das 

análises deste trabalho. 

Deste modo, estabeleceu-se que a quebra da demanda da gasolina ocorreu 

em março de 2008 e a do diesel em agosto de 2007. Assim, por convenção, neste 

estudo os períodos de análise serão segregados e nomeados conforme tabela 4. 

 

 

É válido destacar que no Período 3 ocorreram inversões dos fluxos 

comerciais de ambos os derivados nos EUA. Como é possível visualizar na figura 

13, os EUA tornaram-se superavitários em diesel 2 meses após o início do período 

2; em relação à gasolina, o superávit ocorreu com um pouco mais de defasagem: 

em 11 meses. 

 

 

Além do impacto da demanda no desempenho da balança comercial da 

gasolina e do diesel, nota-se nas figuras 14 e 15 que as manutenções das evoluções 

históricas da produção destes derivados também contribuíram para a reversão dos 

déficits. 

Tabela 4: descrição dos períodos  

Figura 13: saldo da balança comercial por derivado dos EUA (mbbl) 
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Por fim, ressalta-se que a forte recuperação de preços ocorrida após a crise 

de 2008 está atrelada, entre outros fatores, ao aumento da demanda de derivados 

pela China e pela Índia, tornando-os relevantes players no mercado internacional, 

principalmente em relação ao diesel (Bhar e Malliaris, 2011). Mas como o escopo 

deste estudo foi somente analisar se a quebra estrutural da demanda dos 

respectivos produtos dos EUA afetaram o mecanismo de transmissão de preços 

entre o diesel, a gasolina e os petróleos nos EUA, segue a sugestão para estudos 

futuros de acrescentar outros períodos de análise e mercados, considerando o 

impacto das demandas da China e da Índia. 

  

Figura 14: produção dessazonalizada de gasolina nos EUA (mbbl) Figura 15: produção dessazonalizada de diesel nos EUA (mbbl) 
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5 RESULTADOS+

Nesta seção, as análises e os resultados que fazem parte do escopo deste 

estudo serão apresentados de acordo com as seguintes etapas: a primeira seguirá o 

modelo descrito pela equação (1), no qual as assimetrias não são destacadas; a 

segunda adotará a equação (3), na qual é possível analisar as assimetrias de curto e 

de longo prazos.  

Adicionalmente, em ambas as etapas serão consideradas as quebras 

estruturais decorrentes da reversão das tendências das demandas nos EUA, 

conforme explicado na seção anterior. Similar ao estudo de Nandha e Faff (Nandha 

& Faff, 2008), no qual analisou o impacto dos choques do petróleo no mercado 

acionário de diversos setores, utilizou-se o teste de Wald para analisar se os 

coeficientes oriundos das regressões de cada período são estatisticamente 

diferentes. 

Primeiro serão apresentados os resultados dos testes do BRENT com a 

gasolina e com o diesel. As subseções posteriores mostrarão os resultados 

considerando o WTI e o LLS, com o intuito de realizar, respectivamente, testes de 

sensibilidade e de robustez.  

Por fim, também serão demonstrados os resultados contemplando somente o 

período de recuperação dos preços após a crise de 2008, denominado de Período 4. 

Similar à invasão do Iraque ao Kuwait em agosto de 1990 e ao início da campanha 

militar Tempestade do Deserto em janeiro de 1991, quando os preços dos óleos 

dobraram nominalmente, a crise financeira de 2008 afetou significativamente os 

preços dos óleos e dos derivados: considerando o BRENT como exemplo, a redução 

do preço nominal entre julho a dezembro de 2008 foi de 70%. 

Ressalta-se que o objetivo deste item é analisar somente o período de 

recuperação de preços presenciado após o início da crise e compará-lo com o 

Período 3 e, assim, analisar os resultados no prisma discutido por Douglas (Douglas, 

2010), no qual afirmou que ocasiões em que ocorrem expressivas variações de 

preços decorrentes de eventos extraordinários (outliers) podem induzir a resultados 

falaciosos, com viés de confirmar a existência assimetrias.  
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5.1 Passthrough+do+BRENT+com+Gasolina+

5.1.1 Gasolina+sem+testes+de+assimetria+

A tabela 5 apresenta os resultados referentes ao passthrough entre os preços 

do BRENT e da gasolina utilizando o MCE sem a presença de dummies de 

assimetria, conforme a equação a seguir18: 

 ∆!"!! = ! !!!!! ∆!"!!!! + ! !!!!! ∆!"!!!! + !!(ln!!!! − !λ!"!!!!) + !!                                (7) 

 

 

                                            
 
18  Para revisão dos termos, vide equações 1 e 2. 

Tabela 5: MCE para gasolina (Brent). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os 
resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e entre as chaves os 
valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens foi escolhido através 
do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos (C) x (D) e (D) x (E). A 
hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados indicam a probabilidade F.  
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É possível notar que, excetuando !!  e !!  presentes no Período 4, os 

coeficientes estimados são significativos e que os sinais negativos dos coeficientes 

dos TCEs (θ) estão de acordo com os esperados, já que se o preço da gasolina 

superar o equilíbrio no mês anterior (t-1), no mês corrente (t) o coeficiente do TCE 

induzirá negativamente o preço da gasolina em direção ao equilíbrio. De modo 

semelhante, se o preço em t-1 da gasolina for inferior ao do equilíbrio, o coeficiente 

θ impulsionará positivamente o preço da gasolina em t (veja Wooldridge, 2010 para 

maiores detalhes). 

Analisando os coeficiente dos TCEs entre os Períodos 2 e 3, nota-se que 

houve aumento da velocidade dos ajustes da gasolina em relação às variações dos 

petróleos (θ). Porém o teste de Wald indicou que, para os níveis de significâncias 

usualmente utilizados, os coeficientes são estatisticamente iguais19. 

Em relação às defasagens de curto prazo (!), as variações momentâneas do 

preço do petróleo são, quase que integralmente, repassados à gasolina no mesmo 

mês. Ao analisar as defasagens do período anterior (t-1), nota-se que os impactos 

são relativamente inferiores aos impactos das variações em t. Também é possível 

observar que variações positivas de preços do petróleo em t-1 ( !! ) afetam 

negativamente a variação do preço da gasolina t, reduzindo o efeito acumulado dos 

repasses. Entretanto, variações positivas da gasolina em t-1 ( !! ) afetam 

positivamente a variação deste derivado em t. Entre os Períodos 2 e 3 não houve 

variações expressivas dos coeficientes relacionados aos choques contemporâneos, 

conforme é possível verificar pelos resultados dos testes de Wald (coluna F). 

A análise dos TMAs indica que os ajustes são relativamente rápidos: no 

Período 2, que possui o maior TMA, o repasse integral leva 1,35 meses; no Período 

3, o menor TMA, o tempo é inferior a 1 mês. Ressalta-se que tal diferença, 

corroborado pelo teste de Wald, é um indício de que houve alterações no 

passthrough após a inflexão da demanda da gasolina. 

                                            
 
19 Atentar para o fato de que o teste indicou um p-valor muito próximo a 10% de nível de 

significância. A diferença somente é perceptível na 4ª casa decimal. 
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Por fim, ao considerar os resultados do Período 4, não há variações 

estatisticamente significativas que atestem alguma mudança no passthrough 

(colunas E e G). 

5.1.2 Gasolina+com+testes+de+assimetria+

A Tabela 6 mostra os resultados da equação (3) reproduzida abaixo,  

 

∆!"!! = !!!!!
!!! ∆!"!!!!! + !!!!!

!!! ∆!"!!!!! + !!!!!
!!! ∆!"!!!!! + !!!!!

!!! ∆!"!!!!! + !!!!!!!! + !!!!!!! + !!   (3) 

 

na qual são analisadas assimetrias do modelo, ou seja, se há diferenças na 

transmissão de preços entre variações positivas e negativas de curto prazos e 

quando estes se encontram acima ou abaixo do preço de equilíbrio de longo prazo. 
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Tabela 6: MCE para gasolina com assimetrias (Brent). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. Os resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e entre as 
chaves os valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens foi escolhido 
através do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos (C) x (D) e (D) x (E). A 
hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados indicam a probabilidade F. Na parte 
inferior da tabela o primeiro sinal sobreposto aos TMAs indica a variação de curto prazo; o segundo, se a relação dos preços está acima 
(+) ou abaixo (-) do equilíbrio de longo prazo. 
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Conforme observado, as indicações do modelo desta subseção são similares 

aos apresentados pela equação da subseção anterior. Os sinais dos coeficientes do 

modelo estimado são os esperados e somente alguns destes não são significativos. 

As magnitudes dos coeficientes também são semelhantes ao modelo sem 

assimetrias: as variações momentâneas (em t) do petróleo são quase que 

integralmente repassadas à gasolina, com uma reversão do efeito no período 

seguinte, levando a repasses acumulados em torno de 0,5 a 0,7. 

Em relação aos coeficientes dos TCEs, percebe-se que as velocidades de 

ajustes quando os preços da gasolina estão acima do equilíbrio de longo-prazo são 

superiores àquelas quando os preços estão abaixo ( !! > !!! ). Todavia, os 

resultados dos testes de Wald indicam que tais diferenças não são estatisticamente 

relevantes.  

Considerando os impactos de curto prazos que são significativos, nota-se que 

repasses de choques negativos (em t) são superiores aos repasses dos choque 

positivos contudo, os teste de Wald indicam que tais discrepâncias não são 

estatisticamente distintas para os três períodos analisados. No comparativo entre os 

Períodos 2 e 3, não há indícios de que os coeficientes de curto prazos são 

discrepantes. 

Em relação aos TMAs, os testes de Wald indicaram que não há assimetria no 

tempo de ajuste quando os preços se encontram acima ou abaixo do preço de 

equilíbrio considerando qualquer período (TMA+ = TMA-). Do mesmo modo que na 

subseção anterior, no comparativo entre os Períodos 2 e 3 houve reduções dos 

TMAs ratificados pelos testes de Wald e não há indícios de que a crise de 2008 

afetou significativamente o passthrough do petróleo para a gasolina. 

5.2 Passthrough+do+BRENT+com+Diesel+

5.2.1 Diesel+sem+testes+de+assimetria+

Como na seção 5.1.1, primeiramente analisaremos o mecanismo de 

transmissão de preços do diesel de acordo com a equação (1).  
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Como explicitado na tabela 7, os resultados da regressão do diesel foram 

similares aos da gasolina em alguns pontos: os sinais dos coeficientes encontrados 

foram os esperados e os valores destes não apresentaram discrepâncias 

significativas em relação àquele derivado, principalmente os de curto prazos. Com 

até 5% de significância, todos os coeficientes de curto e de longo prazos foram 

aceitos. 

Como aguardado, os valores dos coeficientes dos TCEs são relativamente 

baixos e com os sinais negativos. Em relação aos demais coeficientes relacionados 

aos impactos de curto prazo, não há conclusões distintas daquelas apresentadas no 

modelo com a gasolina. 

Analisando os TMAs é possível observar que os tempos de ajustes são 

superiores aos da gasolina, confirmados pelo teste de Wald (vide seção 5.5). 

Diferentemente da gasolina, este derivado não apresentou mudanças significativas 

em quaisquer comparativos entre os Períodos 2 e 3, ou seja, a quebra da demanda 

Tabela 7: MCE para diesel (Brent). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os 
resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e entre as chaves os 
valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens foi escolhido através 
do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos (C) x (D) e (D) x (E). 
A hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados indicam a probabilidade F. 
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do diesel não afetou o passthrough do BRENT com este derivado, considerando o 

MCE básico. 

5.2.2 Diesel+com+testes+de+assimetria+

 Nesta seção dar-se-á continuidade à análise dos passthroughs do diesel com 

o BRENT segregando as assimetrias de curto e de longo prazos, sendo que os 

resultados estão consolidados na Tabela 8. 
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Tabela 8: MCE para diesel com assimetrias (Brent). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. Os resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e 
entre as chaves os valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens 
foi escolhido através do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos 
(C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados 
indicam a probabilidade F. Na parte inferior da tabela o primeiro sinal sobreposto aos TMAs indica a variação de curto prazo; o 
segundo, se a relação dos preços está acima (+) ou abaixo (-) do equilíbrio de longo prazo. 
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Observa-se que os coeficientes de curto prazo não significativos são somente 

em alguns casos presentes nas defasagens em t-1, como ocorreu no modelo com 

assimetria da gasolina (5.1.2). Conforme explicitado na seção 5.1.2, os sinais e os 

valores dos coeficientes estimados estão de acordo com o esperados. 

Em relação aos coeficientes dos TCEs, nota-se que as velocidades de ajuste 

são maiores quando a relação dos preços de longo prazo estão acima do equilíbrio 

(!! > !!!), porém tais diferenças não são estatisticamente significativas somente em 

dois períodos, ou seja, não há fortes indícios de assimetrias de longo prazos. 

Comparando os Períodos 2 e 3, não há evidências estatísticas de que ocorrem 

mudanças nas velocidades de ajustamento destes coeficientes, reforçando o 

conceito de que não houve mudança no mecanismo de transmissão de preços entre 

o BRENT e o Diesel. 

Analisando os choques de curto-prazos em t, verifica-se que variações 

negativas do petróleo tem maior impacto no preço do diesel do que variações 

positivas, porém, assim como ocorreu com o modelo da gasolina, ressalta-se que 

tais diferenças não são corroboradas pelo teste de Wald. 

Apesar dos coeficientes dos TCEs apresentarem casos em que há 

assimetrias na velocidade de ajuste, os testes de Wald mostraram que não há 

assimetria nos TMAs do diesel em qualquer período.  

A análise que captura somente o ciclo de recuperação de preços após o início 

da crise (Período 4) não exibiu fortes indícios de que a crise afetou 

significativamente o passthrough em relação ao Período 3. Nos testes com 

assimetrias, somente há indícios de alterações no coeficiente de longo prazo quando 

o preço está abaixo do equilíbrio (!!) e no respectivo TMA (TMA-)20. 

5.3 Análise+de+sensibilidade+com+WTI+

Assim como nas subseções 5.1 e 5.2, a presente seção analisa o mecanismo 

de transmissão de preços entre o petróleo e os derivados e avalia, principalmente, 

                                            
 

20 Espera-se que se houvesse alterações nos passthroughs estes seriam nos coeficientes que 
representam choques negativos ou quando os preços de longo prazo estão abaixo do equilíbrio, uma 
vez que os Outliers oriundos da crise referem-se aos meses de fortes reduções dos preços. 



 40 

se as inflexões das demandas norte americanas destes derivados afetaram os 

passthroughs, utilizando outro tipo de petróleo, o WTI. Este petróleo embora muito 

utilizado e reconhecido como substituto do BRENT como marcador, tem tido 

comportamento diferenciado na dinâmica de preços em relação a este último. 

É válido ressaltar que, como a desvalorização do WTI está presente no 

Período 3 (figura 1), a presença de alguns resultados referentes ao comparativo 

entre os Períodos 2 e 3 cujas conclusões são distintas daquelas originadas nos 

testes com o BRENT podem ser considerados indícios da perda de 

representatividade do WTI como marcador para outros petróleos ou derivados. 

5.3.1 Análise+do+WTI+com+gasolina++

A tabelas 9 abaixo demonstra os resultados do MCE básico da gasolina com 

o WTI. 

 

 

Tabela 9: MCE para gasolina (WTI). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os resultados 
entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e entre as chaves os valores-p calculados 
com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens foi escolhido através do critério Schwarz. As 
colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos (C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM 
é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados indicam a probabilidade F. 
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Analisando somente o Período 1, observa-se que não há discrepâncias 

significativas dos valores dos coeficientes e do TMA em relação ao modelo 

considerando o BRENT (subseção 5.1.1). 

Todavia, ao fazer o comparativo entre os Períodos 2 e 3 nota-se que, 

diferentemente do que ocorreu na subseção 5.1.1, há evidência de que houve 

redução da velocidade de ajuste de longo prazo, sendo que o teste de Wald 

corroborou que a diferença de 0,20 entre os coeficientes é estatisticamente 

relevante. Este resultado, cujo sentido é o oposto apresentado com BRENT21, é um 

forte indício da perda de representatividade do WTI como marcador. 

Também evidencia-se que a redução do TMA entre os Períodos 1 e 2 não 

somente é inferior à presenciada no modelo com o BRENT, mas também que os 

valores são estatisticamente iguais segundo o teste de Wald, podendo ser 

considerado mais um indício da perda de representatividade do WTI como marcador 

de preços. 

Ao analisar os coeficientes de curto prazos entre os períodos, nota-se que 

também houve reduções dos impactos dos choques de curtos prazo de t-1 do WTI 

(!! e !!), todos corroborados pelo reste de Wald. Em relação ao choque de curto 

prazo do petróleo em t (!), presenciou-se uma redução de 0,20 em seu valor, porém 

tal discrepância não é estatisticamente relevante, conforme é possível verificar na 

coluna (F) da tabela 9. 

Ao apreciar os resultados da Tabela 10 abaixo, que mostra os resultados do 

passthrough da gasolina com o WTI no modelo com assimetrias, observa-se que as 

conclusões são semelhantes àquelas do modelo precedente. 

                                            
 
21 Considerando o BRENT houve aumento da velocidade de ajuste relacionada ao coeficiente 

! (tabela 5); com o WTI, houve redução. 
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Tabela 10: MCE para gasolina com assimetrias (WTI). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. Os resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e 
entre as chaves os valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens 
foi escolhido através do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos 
(C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados 
indicam a probabilidade F. Na parte inferior da tabela o primeiro sinal sobreposto aos TMAs indica a variação de curto prazo; o 
segundo, se a relação dos preços está acima (+) ou abaixo (-) do equilíbrio de longo prazo. 
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Nota-se que no comparativo entre os Períodos 2 e 3 houve alterações 

estatisticamente relevantes dos coeficientes, exclusivamente nos casos em que 

estes não são significativos. 

Por fim, ao considerar o impacto da crise (Período 4) no modelo assimétrico 

da gasolina com o WTI, observa-se que há evidências estatísticas de que a forte 

volatilidade dos preços deste período afetou o TMA - -, o TMA + -, a relação de longo 

prazo (!!) e os coeficientes de curto prazo referentes às variações negativas. 

5.3.2 Análise+do+WTI+com+diesel+

A tabela 11 abaixo representa os resultados dos testes do modelo básico do 

passthrough entre o WTI e o diesel, podendo ser considerada uma forte evidência 

da perda de representatividade do WTI.  

No comparativo entre os Períodos 1 e 2 observa-se que todas as alterações 

dos coeficientes estão convergindo com a hipótese de perda de representatividade 

do WTI como marcador de preços, uma vez que houve reduções em todos os 

coeficientes relacionados aos choques contemporâneos e no coeficiente !, além do 

aumento do TMA; todos corroborados pelos testes de Wald. 
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Em relação ao modelo com assimetrias, cujos resultados estão expostos na 

tabela 12 abaixo, também existem evidências da diminuição do WTI como referência 

de preços para outros petróleo e derivados. 

Com exceção do caso referente ao TMA que considera choques negativos de 

curto prazo em momentos em que os preços estão abaixo do equilíbrio de longo 

prazo (TMA- -), as reduções dos coeficientes que foram corroboradas pelos testes de 

Wald também podem ser consideradas evidências da hipótese de perda de 

representatividade do WTI como benchmark. 

Por fim, através dos resultados presentes na coluna (G), observa-se que não 

há fortes evidências estatísticas de que a crise afetou significativamente o 

passthrough. 

Tabela 11: MCE para diesel (WTI). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os resultados 
entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e entre as chaves os valores-p calculados 
com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens foi escolhido através do critério Schwarz. As 
colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos (C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM 
é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados indicam a probabilidade F. 
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Tabela 12: MCE para diesel com assimetrias (WTI). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. Os resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e 
entre as chaves os valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens 
foi escolhido através do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos 
(C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados 
indicam a probabilidade F. Na parte inferior da tabela o primeiro sinal sobreposto aos TMAs indica a variação de curto prazo; o 
segundo, se a relação dos preços está acima (+) ou abaixo (-) do equilíbrio de longo prazo. 
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5.4 Análise+de+robustez+utilizando+o+LLS22+

Esta seção apresentará os resultados dos MCEs utilizando o LLS como 

variável explicativa e, assim como nas subseções anteriores, serão mostrados os 

resultados do passthrough considerando a gasolina e o diesel como variáveis 

explicadas. Ao contrário do WTI, a dinâmica de preços deste petróleo não 

apresentou comportamento diferente ao do BRENT ao longo do tempo. Ao mesmo 

tempo, o interesse na analise de robustez está na comparação do efeito de preços 

de outro petróleo, que pode ser substituto próximo do BRENT e arbitrado em relação 

ao custo de transporte, pois seu preço é marcado no sul dos Estados Unidos. 

5.4.1 Análise+do+LLS+com+gasolina+

As tabelas 13 e 14 consolidam, respectivamente, os resultados dos modelos 

básico e com assimetrias do LLS com a gasolina (equações 7 e 3, respectivamente). 

Comparando estes resultados com os do BRENT é possível observar que os valores 

e os comportamentos dos coeficientes em cada período são semelhantes, 

confirmando, assim, que há indícios da perda de representatividade do WTI como 

marcador no Período 3. 

Utilizando como exemplos as comparações entre os Períodos 2 e 3 dos 

modelos básicos, nota-se que houve reduções em mais de 50% nos TMAs do 

BRENT e do LLS, enquanto que para o WTI não houve alteração estatisticamente 

significativa. Avaliando os modelos com assimetrias, verifica-se que as mudanças 

entre os Períodos 2 e 3 estão mais presentes e são mais similares considerando o 

BRENT e o LLS do que quando foi considerado o WTI. 

Assim, os resultados oriundos dos modelos, analisando o LLS, ratificam os 

indícios encontrados no modelo com o BRENT e também evidenciam as 

consequências originárias da desvalorização do WTI e, consequentemente, a perda 

de sua representatividade como marcador de petróleo. 

                                            
 
22 As tabelas completas com todos os períodos e produtos analisados podem ser visualizadas 

no anexo deste trabalho. 
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Tabela 13: MCE para gasolina (LLS). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os 
resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e entre as chaves os valores-p 
calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens foi escolhido através do critério 
Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos (C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula 
dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados indicam a probabilidade F. 
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Tabela 14: MCE para gasolina com assimetrias (LLS). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. Os resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e 
entre as chaves os valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens 
foi escolhido através do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos 
(C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados 
indicam a probabilidade F. Na parte inferior da tabela o primeiro sinal sobreposto aos TMAs indica a variação de curto prazo; o 
segundo, se a relação dos preços está acima (+) ou abaixo (-) do equilíbrio de longo prazo. 
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5.4.2 Análise+do+LLS+com+diesel+

Assim como na subseção anterior, nos resultados do LLS com o diesel 

também há evidências da hipótese da perda de representatividade do WTI como 

marcador de preços, uma vez que as mudanças referentes ao comparativo entre os 

Períodos 2 e 3 são semelhantes com as do BRENT, conforme demonstradas nas 

tabelas 15 e 16. 

Uma forte evidência está na análise referente ao comparativo do modelo sem 

assimetrias (básico), no qual não há evidências de que os coeficientes são 

diferentes entre os períodos, como ocorreu com o BRENT23. Como aconteceu na 

subseção anterior, os resultados relacionados aos comparativos entre os períodos 

utilizando o modelo com assimetrias foram similares aos do BRENT. 

 

 
                                            
 
23  Lembrar que para o MCE considerando o WTI, há evidências das reduções dos 

coeficientes de curto e de longo prazos (tabela 11). 

Tabela 15: MCE para diesel (LLS). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os resultados 
entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e entre as chaves os valores-p calculados com 
a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens foi escolhido através do critério Schwarz. As colunas (F) 
e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos (C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM é que não há 
correlação serial dos resíduos das séries e o resultados indicam a probabilidade F. 
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Tabela 16: MCE para diesel com assimetrias (LLS). Os símbolos *, ** e *** indicam significância de 10%, 5% e 1%, 
respectivamente. Os resultados entre parênteses representam os desvios-padrão, entre colchetes as estatísticas de teste e 
entre as chaves os valores-p calculados com a opção de matriz de covariância Newey-West (HAC). O número de defasagens 
foi escolhido através do critério Schwarz. As colunas (F) e (G) referem-se aos resultados dos testes de Wald entre os períodos 
(C) x (D) e (D) x (E). A hipótese nula dos testes LM é que não há correlação serial dos resíduos das séries e o resultados 
indicam a probabilidade F. Na parte inferior da tabela o primeiro sinal sobreposto aos TMAs indica a variação de curto prazo; o 
segundo, se a relação dos preços está acima (+) ou abaixo (-) do equilíbrio de longo prazo. 
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5.5 Resumo+dos+testes+

Considerando primeiramente as análises sem assimetrias, é possível notar 

que os TMAs da gasolina são inferiores aos do diesel para quaisquer petróleos e 

períodos24, sendo que tais discrepâncias mais que dobraram nos comparativos do 

Período 4, conforme pode ser verificado nas tabelas 17 e 18, que resumem, 

respectivamente, os TMAs encontrados e os testes de Wald entre os TMAs da 

gasolina e do diesel. Somente com o WTI no Período 4 que o teste de Wald não 

rejeitou a hipótese nula de que os TMAs são iguais ao nível de significância de 10%. 

Considerando os testes quando os preços encontram-se abaixo ou acima do 

equilíbrio de longo prazo, não há evidências estatísticas de que ocorrem assimetrias 

nos passthroughs, independentemente do derivado, do petróleo ou do período 

analisados. No comparativo entre os derivados, somente há fortes evidências de que 

os TMAs são distintos no Período 1 e quando os preços se encontram acima do 

equilíbrio de longo prazo (TMA+).  

 

 

  

                                            
 
24 Nos comparativos desta subseção foram considerados somente o Período 1 (jan/01 a 

dez/12) e o Período 4 (dez/08 a dez/12) por possuírem o mesmo intervalo. Assim, foram 
desconsiderados os Períodos 2 e 3. 

Tabela 17: Resumo dos TMAs   Tabela 18: Resultados teste de Wald entre os TMAs da GSL e DSL 
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6 CONCLUSÃO+
O petróleo e seus derivados são uma das principais fontes de energia da 

economia desde o século XX e entender o comportamento de seus preços e o 

passthrough entre eles é capital para políticas macroeconômicas e para a gestão 

microeconômicas de países e de empresas integradas. Os anos 2000 foram 

marcados pela volatilidade dos preços destas commodities, em que foram 

verificados aumentos sem precedentes dos preços (inexplicáveis por guerras ou por 

embargos) uma queda significativa decorrente da crise mundial de 2008 e, nos EUA, 

o aumento da demanda do etanol e a introdução de políticas voltadas à eficiência 

energética deste país. 

Assim, utilizando dados mensais entre 2001 e 2012 este estudo fez uma 

análise do passthrough dos preços da gasolina e do diesel nos EUA com os 

petróleos BRENT, WTI e LLS, destacando, principalmente, se as inversões das 

tendências das demandas destes derivados (que, inclusive, alterou seus saldos 

comerciais) influenciaram os respectivos mecanismos de transmissão de preços. 

Como o período escolhido engloba dados recentes, também foi considerada no 

trabalho a influência da crise financeira mundial ocorrida em 2008. 

Também foram testadas as assimetrias de curto e de longo prazos, ou seja, 

se variações positivas ou negativas dos preços de petróleos têm impactos diferentes 

nos preços dos derivados e se também ocorrem distinções no mecanismo de 

transmissão de preços quando a relação entre estes está abaixo ou acima do 

equilíbrio de longo prazo.  

Verificou-se que para a gasolina, no período em que houve a inversão da 

demanda, o tempo necessário para ocorrer o repasse integral das variações dos 

preços dos petróleos para o derivado reduziu em torno de 50%, considerando o 

BRENT e o LLS. Porém, é válido ressaltar que como a inversão da demanda 

ocorreu concomitantemente à crise mundial, tal comportamento também pode estar 

atrelado à forte recuperação de preços das commodities ocorrida após crise, e não 

somente à mudança do comportamento dos consumidores americanos. Analisando 

o modelo básico do BRENT, os coeficientes encontrados referentes aos 

passthroughs de curto e de longo prazo antes da quebra da demanda foram 0,89 e -
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0,42, respectivamente. Após a quebra, o coeficiente de longo prazo passou a ser -

0,76, reduzindo pela metade o TMA.  

Em relação ao diesel, cuja inflexão da demanda dos EUA ocorreu um ano 

antes da crise, não houve indícios de alterações nos TMAs. Todavia, ao analisar 

somente o período de recuperação de preços após a crise de 2008 há alguns 

indícios de reduções do TMAs, considerando o BRENT e o LLS. Em relação ao 

BRENT, os coeficientes de curto e de longo prazos antes da inflexão da demanda 

são, respectivamente, 0,78 e -0,32; após a reversão da demanda, os referentes 

valores são 0,83 e -0,27. 

Em relação às análises das assimetrias de curto e de longo prazos, os 

resultados deste estudo estão consistentes àqueles encontrados por Bachmeier & 

Griffin, 2010 ao indicarem que não existem assimetrias no passthrough entre os 

petróleos e a gasolina e o diesel no mercado norte americano com dados semanais. 

É válido frisar que o estudo também encontrou indícios da perda de 

representatividade do WTI como marcador de preços, uma vez que houve reduções 

dos coeficientes dos termos de curto e de longo prazos dos MCEs e aumentos dos 

TMAs nos casos em que este petróleo foi considerado, chegando a conclusões 

distintas daquelas apresentadas pelo BRENT e pelo WTI. 

Em síntese o trabalho indica que o repasse de preços depende das condições 

de mercado em relação à oferta e demanda de mercado e que pode mudar ao longo 

do tempo. A inexistência de assimetrias ou mudanças destas assimetrias ao longo 

do tempo indica que, em relação às médias mensais para todos os EUA, efeitos 

assimétricos encontrados em outros estudos podem estar sendo compensados ou 

amortizados pelo tempo permitido de ajustamento frente a choques.  

Como sugestão para próximos estudos, pode-se indicar a análise para 

mercados regionais nos EUA, como em Chesnes, 2012, e em diferentes mercados 

onde são encontradas, além da crise financeira de 2008, outras mudanças 

estruturais de demanda. 
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APÊNDICE+

Neste apêndice estão as tabelas completas referentes ao Mecanismo de 

Correção de Erros com e sem assimetrias, nas quais foram consolidados os 

resultados dos passthroughs dos três petróleos com os dois derivados, 

considerando todos os quatro períodos. 
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Tabela 15: MCE para gasolina sem assimetrias (completa). 
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Tabela 15: MCE para diesel sem assimetrias (completa). 
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Tabela 15: MCE para gasolina com assimetrias (completa). 
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Tabela 16: MCE para diesel com assimetrias (completa). 


