
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

ROBERTO AFFONSO SESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO ENTRE AS VARIAÇÕES NOS PREÇOS DAS COMMODITIES E 

O MERCADO DE AÇÕES: EVENTOS POLÍTICOS SÃO IMPORTANTES? 

 

 

 

 

São Paulo 

2019  



 

ROBERTO AFFONSO SESSA 

 

 

 

 

 

RELAÇÃO ENTRE AS VARIAÇÕES NOS PREÇOS DAS COMMODITIES 

E MERCADO DE AÇÕES: EVENTOS POLÍTICOS SÃO IMPORTANTES? 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito 

para obtenção do título de Mestre em Economia  

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Weller 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sessa, Roberto Affonso. 

     Relação entre variações nos preços das commodities e mercado de ações 
: eventos políticos são importantes? / Roberto Affonso Sessa. - 2019. 

     32 f. 

  

     Orientador: Leonardo Weller. 

     Dissertação (mestrado profissional MPFE) – Fundação Getulio Vargas, 
Escola de Economia de São Paulo. 

  

     1. Mercadorias. 2. Mercado financeiro. 3. Bolsa de valores - Índices. 4. 
Impedimentos. 5. Economia - Aspectos políticos. I. Weller, Leonardo. II. 
Dissertação (mestrado profissional MPFE) – Escola de Economia de São 
Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 339.172 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-

010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 

 



 

 

ROBERTO AFFONSO SESSA 

 

 

RELAÇÃO ENTRE AS VARIAÇÕES NOS PREÇOS DAS COMMODITIES 

E MERCADO DE AÇÕES: EVENTOS POLÍTICOS SÃO IMPORTANTES? 

 

 

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São 

Paulo da Fundação Getulio Vargas, como requisito 

para obtenção do título de Mestre em Economia  

Data da Aprovação:  

Banca Examinadora: 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo Weller (Orientador) 

FGV - EESP 

 

__________________________________________ 

Prof Dr. Rogerio Mori 

FGV - EESP 

 

__________________________________________ 

Prof Dr. Heleno Piazentini 

INSPER – Economia 

 

  

São Paulo 

2019



 

 

AGRADECIMENTOS 

Finalmente o final da uma das etapas mais difíceis e gratificantes da minha vida. 

O aprendizado foi muito além da teoria. Foi uma lição de humildade, perseverança, e 

muita... muita força de vontade. 

Agradeço meus pais, irmãos e minha namorada acima de tudo. 

Agradecimento especial ao professor Leonardo Weller, que aceitou esse grande desafio e 

me guiou com maestria nas difíceis etapas dessa dissertação, e me influenciou de maneira 

rápida e assertiva, mostrando o caminho do aprimoramento e conhecimento. Obrigado 

Professor!!! 

Meus amigos de longa data que por 2 anos suportaram minha ausência. 

Por último, mas não menos importante, as pessoas que tornaram o curso uma grande 

diversão. Thierry, Leo, Lucas, Brunão, Ronaldão. Foram longas horas de estudos, risadas, 

desespero. Vocês engrandeceram cada hora dessa etapa.. 

Valeu a pena! 

 

 



 

 

RESUMO 

O intuito deste trabalho é verificar qual o efeito dos eventos políticos na relação 

entre as oscilações nos preços das commodities e o mercado de ações brasileiro. A 

motivação principal ocorreu pela utilização das commodities como um ativo financeiro 

empregado na alocação de recursos pelo mercado financeiro, chamada da 

“financialization”, transformando-a em uma classe de ativo para diversificação de risco 

em um portfólio de investimentos. 

Nosso período de análise abrange o início do ano 2000 (ano em que houve a 

consolidação das bolsas de ações dentro do Ibovespa) até janeiro de 2019. A comparação 

com outros países emergentes ajudará a identificar se há efeito idiossincrático para o 

Brasil. Contudo, neste ínterim evidenciamos eventos importantes de caráter político, 

como por exemplo o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que podem ter 

perturbado essa relação. Em função do exposto, buscamos identificar o impacto através 

de dummies e diferentes subperíodos. 

Os resultados nos sugerem que o evento do processo do impeachment, partindo 

da aceitação da denúncia de crime fiscal para a efetivação do afastamento, intensificou 

positivamente a relação entre as commodities e o IBOVESPA, e que a primeira funciona 

como um mecanismo de transmissão do choque político. Esse mecanismo é evidenciado 

pois as dummies sozinhas não geraram influência sobre o índice de ações (coeficientes 

zero), tampouco foram estatisticamente significantes, mas quando interagida com o índice 

CRB, o impacto do coeficiente é aumentado e torna-se estatisticamente significante. 

Palavras-chave:  Commodities, IBOVESPA, CRB, S&P 500, impeachment 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to verify the effect of political events on the 

relationship between fluctuations in commodity prices and the Brazilian stock market. 

The main motivation was the use of commodities as a financial asset, used in the 

allocation of capital by the financial market, called financialization, transforming it into 

a risk diversification asset class in an investment portfolio. 

Our review period ranges from the beginning of 2000 (the year in which the stock 

exchanges were consolidated within the Ibovespa) to January 2019. Comparison with 

other emerging countries will help identify if there is an idiosyncratic effect for Brazil. 

However, in the meantime, we highlight important political events, such as the 

impeachment of President Dilma Rousseff, which may have upset this relationship. In 

light of the above, we seek to identify the impact through dummies and different 

subperiods. 

The results suggest that the event of the impeachment process, starting from the 

acceptance of the complaint of fiscal crime to effect removal, positively intensified the 

relationship between commodities and IBOVESPA, and that the former acts as a 

mechanism for transmitting the political shock. This mechanism is evident because the 

dummies alone did not generate influence on the stock index (coefficients zero), nor were 

they statistically significant, but when interacted with the CRB index, the impact of the 

coefficient is increased and becomes statistically significant. 

 

Key words:  Commodities, IBOVESPA, CRB, S&P 500, impeachment 



 

 

SUMÁRIO 

Agradecimentos .......................................................................................................................... 2 

1. Introdução............................................................................................................................ 8 

2. Revisão da literatura ............................................................................................................. 10 

3. Base de dados e metodologia................................................................................................ 13 

Tabela 1 – Composição dos 19 elementos do índice CRB ................................................... 13 

Tabela 2 – Ponderação Commodities no índice CRB ........................................................... 14 

Figura 1 – Comportamento das séries da Bolsa, CRB e SP ................................................. 15 

Tabela 3 – Estatísticas  Descritivas ...................................................................................... 16 

4. Resultados ............................................................................................................................. 17 

Tabela 4 – Comparação Abe x Sessa.................................................................................... 18 

4.1. Brasil - Foco do Estudo ..................................................................................................... 20 

Figura 2 – Comportamento do Ibovespa e do CRB.............................................................. 21 

Tabela 4.1.1 – Descrição das Dummies utilizadas ............................................................... 22 

Tabela 4.1.2 – dummy processo impeachment..................................................................... 23 

Tabela 4.1.3 – dummy test Bai Perron 2011 a 2015 ............................................................. 24 

5.Conclusão .............................................................................................................................. 26 

6.APÊNDICE ........................................................................................................................... 28 

Tabela 6.1.1 – Toda amostra - Sem interação ...................................................................... 28 

Tabela 6.1.3 – Desde o 2o Governo Lula - Jan/2007 até Jan/2019 - Sem interação ............ 29 

Tabela 6.1.4 – Desde o 1o Governo Dilma - Jan/2011 até Jan/2019 - Sem interação ......... 29 

Tabela 6.1.5 – Amostra considerando o período após o de Abe(2011) - Sem interação ..... 30 

6.2 Resultados para o modelo com  Dummy com interação com o CRB ........................ 30 

Tabela 6.2.1 – dummy pós impeachment .............................................................................. 30 

Tabela 6.2.2 – dummy impeachment – joesley day .............................................................. 31 

7.Referências BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................................... 32 



8 

 

1. INTRODUÇÃO  

Muitos estudos apontam que as commodities se tornaram um importante ativo 

financeiro. Isso porque sua correlação com o mercado de equities é baixa Chong e Miffre 

(2009) ou possibilita a alocação de capital em outra classe de ativo, estimulando a atenção 

de agentes financeiros a fim de comporem estratégias de diversificação de portfólio. Esse 

fenômeno comumente referido nos artigos acadêmicos como financialization1 das 

commodities, pode indicar uma relação entre este ativo e o mercado de ações, e 

consequentemente a variação dos preços pode se descolar dos fundamentos básicos da 

oferta e demanda. 

Quando falamos do IBOVESPA, a relevância para a sua composição é de 27,5% 

de companhias relacionadas diretamente a commodities, e por isso a influência nos preços 

seria direta pois sensibilizaria a lucratividade das empresas e consequentemente o índice. 

Contudo, dado que o Brasil é um país emergente e possui um mercado de capitais 

relativamente jovem (sua consolidação em uma única bolsa de negociação ocorreu em 

2000), o impacto sobre o mercado de equities pode ter outras fontes. De acordo com 

Bilson, Brailsford e Hooper (2002), argumenta-se que o risco político é um importante 

fator na decisão de alocação de capital, e por isso investigaram a relação de tal fator com 

o retorno de ações em economias emergentes. Concluíram que há evidencias da relação 

positiva entre o risco político e o retorno ex-post em mercados emergentes. 

É válido estudar a conexão dos preços das commodities, principalmente durante 

um período em que vivenciamos queda consistente entre dos preços de meados de 2011 

até o final de 2015 além de eventos de instabilidade econômica e política no Brasil, e 

posteriormente comparar com outros países emergentes que também possuem 

dependência na atividade econômica de produção de commodities. Para demais países 

emergentes, serão utilizados os exemplos considerados em Abe(2011) a fim de comparar 

objetivamente os resultados para um período maior e mais atualizado . Especificamente 

para o Brasil, adicionaremos um componente político no estudo a fim de identificar sua 

relação, dada as trocas de regimes partidários e instabilidade política vivida no período 

da nossa amostra, e com isso tentar responder se há relação direta entre a variação das 

commodities e o retorno do IBOVESPA, com o intuito de sanar a indagação se eventos 

políticos interferem na relação entre as commodities e o mercado de renda variável 

brasileiro. 
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A análise feita contribui para a literatura atual pois, além de estender e atualizar o 

período de análise da Abe (2011), adiciona ao estudo alguns eventos políticos relevantes 

que podem ter desestabilizado o cenário. Destacamos o período do impeachment da 

presidente Dilma, a publicação/vazamento do áudio entre o acionista da JBS com o 

Michel Temer, pois acreditamos que isto enfraqueceu a imagem do presidente perante o 

mercado. Após as nossas análises, percebemos que um evento na política nacional que 

teve um forte impacto na relação em CRB e IBOVESPA foi o processo do impeachment 

da Dilma. 

Esta dissertação foi organizada da seguinte maneira. Na seção 2 encontra-se a 

revisão bibliográfica sobre o tema de “financialization” das commodities e sua relação 

com o mercado de equities. Na seção 3, encontram-se os dados – com estatísticas 

descritivas e caracterização – e a metodologia utilizada. Na seção 4 compilamos os 

resultados e fazemos as respectivas analises, tanto para a comparação objetiva com Abe 

(2011), bem como inserimos os resultados e analises com foco para o Brasil e na seção 5 

temos a conclusão do trabalho. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Para que as commodities sejam uma ferramenta útil para diversificação de risco 

de portfólios, seu comportamento deve ser independente de outra classe de ativo do 

mercado financeiro, ou em outras palavras, a covariância entre ambos tem que ser baixa. 

Por este motivo há uma variedade de estudos que buscam identificar a interação entre 

eles, e o interessante é que há conclusões divergentes. 

No trabalho desenvolvido por Creti, Joëts e Mignon (2013) os autores 

investigaram a relação entre o mercado acionário americano, através do índice S&P500, 

e as commodities entre 2001 e 2011. Para isso, colheram o retorno diário de 25 diferentes 

commodities, entre diversos setores como energia, agrícolas, metais não ferrosos e 

preciosos, alimentos, óleos, exóticos, bem como o índice CRB, e inseriram no modelo 

Dynamic Conditional Correlation (DCC) introduzido por Engle (2002). 

Estes autores concluíram que (i) a correlação entre as commodities  e o retorno do 

mercado acionário americano evoluiu com o passar dos anos. Na crise de 2007-2008 

houve um abrandamento agudo da relação, mas os co-movimentos muito similares 

durante este choque induz a alta correlação entre ambos; (ii) algumas da commodities 

estudadas demonstraram um comportamento especulativo, visto que a correlação com o 

índice SP 500 aumenta em momentos de elevação nos preços das ações e diminui em 

momentos de queda; (iii) o ouro mostra-se um ativo seguro contra momentos de queda e 

nervosismos; (iv) as commodities não ativos homogêneos, em que pese características 

comuns. Consequentemente, há uma relação positiva e significante entre as commodities 

e o mercado acionário americano, e, portanto, não são ferramentais uteis para diversificar 

um portfólio com ações, sendo exceção do ouro, café e cacau. 

Com o mesmo intuito, Chong e Miffre (2009) também estudaram a relação entre 

commodities e outras classes de ativos financeiros, e para isso, estenderam a comparação 

para além dos índices SP 500, a outros índices de equities e títulos de dívida (bonds) do 

banco JP Morgan, porém comparados individualmente entre si. Ao contrário do que fora 

concluído no exemplo anterior, os autores encontraram que a correlação entre as 

commodities e o índice de ações americano caiu ao longo do tempo, o que sugere que 

esse ativo poderia ser utilizado para diversificação do portfólio. 

Ambos estudos focaram somente em mercados desenvolvidos. A literatura é mais 
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escassa para países emergentes. Esta deficiência influenciou o trabalho realizado em 

Boyrie e Pavlova (2018). Procurou-se identificar a correlação dinâmica das commodities 

e o mercado de equities de algumas economias emergentes e desenvolvidas, através da 

metodologia de Dynamic Conditional Correlation (DCC) – mesma utilizada nos dois 

exemplos anteriores - introduzido por Engle (2002), também motivado pela discrepância 

de resultados entre diversos estudos. Utilizou-se diversos índices compostos diários de 

janeiro 2006 a janeiro de 2016, todos em moeda dólar americano . Os índices são 

composições de diferentes commodities (por exemplo, o SP GSCI Commodities possui 

25 elementos) e referências dos principais índices das bolsas dos mercados, tanto dos 

desenvolvidos como dos emergentes. 

Boyrie & Pavlova (2018) demonstram que para os países emergentes asiáticos há 

uma relação de integração menor quando comparado com os mercados desenvolvidos. 

Enquanto os países da América Latina demonstraram maior correlação. Foi encontrado 

também que para países emergentes, o índice de commodities agrícolas e de metais 

funcionam melhor para diversificação de risco em mercados emergentes. Apesar da maior 

correlação entre os dois ativos em épocas de crise, os autores concluem que há benefício 

de diversificação (correlação baixa), tanto nos países desenvolvidos com ativos agrícolas, 

como para os mercados emergentes com ativos de metais preciosos. 

Verifica-se, portanto, uma clara divergência entre trabalhos com escopos 

similares, inclusive com modelos econométricos parecidos. Não obstante, os estudos 

realizados pelos autores acima ou foram focados somente no mercado americano ou 

utiliza como parâmetro índice que compila diversos países e portanto, não estabelece 

relação idiossincrática. Dessa maneira, nosso estudo focará na relação entre as 

commodities e especificamente o Ibovespa. 

Nosso estudo contribuirá para preencher algumas dessas lacunas, como verificar 

qual foi o impacto na relação entre commodities e índices de ações após a grande queda 

nos preços das commodities verificado entre 2011 a 2015, e adicionar um fator de 

influência relevante que são os eventos políticos focando o estudo diretamente para o 

Brasil. Aprofundando as pesquisas de referências bibliográficas para o mercado 

brasileiro, foi encontrado um trabalho com escopo parecido. Abe (2011) buscou 

identificar a relação das commodities com índices de equities de economias emergentes, 

antes e depois da crise de 2008, utilizando a metodologia de Mínimos Quadrados 
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Ordinários para identificar as relações, e o teste de Chow para investigar se os coeficientes 

são estatisticamente iguais entre os dois períodos objetos do estudo. 

Especificamente para o Brasil, a autora concluiu que o índice SP500 antes da crise, 

tem efeito representativo no IBOVESPA, e posteriormente a crise é ligeiramente 

reduzido. Para o CRB, a relação é positiva e estatisticamente significante em qualquer 

nível de confiança. Ademais, após a crise a relação é aumentada consideravelmente. 

Os dados e metodologia utilizados no trabalho de Abe (2011)  se assemelham com 

o que será desenvolvido nas próximas seções deste artigo, sob os seguintes aspectos: 

1. As variáveis dependentes das regressões serão as mesmas – os principais 

índices de renda variável de cada país – trabalhados em primeira diferença logarítmica. 

Contudo, o período de analise em nossa dissertação é mais estendida. Enquanto em Abe 

(2011) a série inicia em janeiro de 2003 e finda em 31 de março de 2011, a nossa será de 

janeiro de 2000 a janeiro de 2019 

2. O método utilizado para identificar as relações é através de Mínimos 

Quadrados Ordinários, tal como em Abe (2011). 

3. As principais variáveis explicativas são os índices CRB e SP500. 

Controlaremos também as regressões com as defasagens dos parâmetros 

Contudo, vale destacar que as diferenças entre este trabalho e o de Abe (2011) são: 

1. a moeda referência para os índices dos mercados de ações é o dólar norte-

americanos, e a consequente inserção das respectivas variações cambiais relativas a cada 

país na equação para controle. Nós utilizaremos os índices em suas moedas locais, e por 

isso não se faz necessária a variável câmbio.  

2. A partir desta comparação, adicionamos para o estudo do Brasil as 

dummies para eventos políticos, que serão descritos na próxima seção. 
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3. BASE DE DADOS E METODOLOGIA 

A fim de avaliar a relação entre as commodities e o mercado, utilizaremos como 

variáveis dependentes nas nossas regressões os principais índices de ações dos países 

emergentes. No caso do Brasil, o mercado de ações era segmentado em diferentes 

“bolsas” de negociação, sendo que cada estado da nossa federação tinha a sua. Contudo, 

houve a consolidação em um único índice, o IBOVESPA, no ano de 2000, o que 

corroborou para iniciarmos os nossos estudos a partir deste ano. Sendo assim, os índices 

escolhidos para nosso estudo são: IBOV (Brasil), TOP40 (África do Sul), IPSA (Chile), 

SHCOMP (China), SENSEX (Índia) e MEXBOL (México). 

Incluiremos o índice S&P 500 como variável explicativa por se tratar do índice 

com maior liquidez e relevância no mercado acionário global, com o intuito de capturar 

a temperamento dos investidores globais. 

Para capturar o efeito das commodities, foi utilizado o retorno do índice Thomson 

Reuter/Core Commodity Index (CRB). Este índice, criado em 1994 pela agência privada 

internacional de mesmo nome, é comumente utilizado no mercado financeiro, e corres- 

ponde variação de preço de 19 commodities, agrupados por liquidez, em 4 grupos, dos 

quais os produtos de petróleo podem ter no máximo 33% de peso, e os demais 3 grupos 

divididos igualmente. A inclusão ou exclusão das variáveis é definido por liquidez e 

volume de negociação, e padrões de significância global, como consumo, produção e 

tendência, além de correlação e relação com o mercado das commodities e ter função de 

uma classe de ativo para exercício de uma contribuição estratégica, como diversificação 

de portfólio. 

Tabela 1 – Composição dos 19 elementos do índice CRB 

 

Fonte: Thomson Reuter/Core Commodity Index 

 

 

Componente Participação

Energia 39%

Agricultura 34%

Metais 20%

Pecuária 7%
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Tabela 2 – Ponderação Commodities no índice CRB 

 

Fonte: Thomson Reuter/Core Commodity Index 

Por trabalharmos com séries temporais, deseja-se que o comportamento seja 

estacionário pois caso contrário pode-se encontrar resultados espúrios1.  

Pode-se inferir através da observação visual do gráfico abaixo que as series não 

são. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uma regressão espúria é uma regressão cujos resultados são aceitáveis do ponto de vista estatístico, mas são não 

confiáveis do ponto de vista teórico. Essa não confiabilidade surge pela presença de tendência estocástica nas 

variáveis. Granger & Newbold(1974) afirmam que uma evidência de regressão espúria é o R da regressão ser 

maior do que a estatística de Durbin-Watson 

Commodity Peso Commodity Peso

Petróleo WTI 23% Gasolina RBOB 5%

Gás Natural 6% Açúcar 5%

Milho 6% Algodão 5%

Soja 6% Café 5%

Gado vivo 6% Níquel 1%

Ouro 6% Trigo 1%

Alumínio 6% Suíno Magro 1%

Cobre 6%
Suco de 

Laranja
1%

Oleo de aquecimento 5% Prata 1%
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Figura 1 – Comportamento das séries da Bolsa, CRB e SP 

 

Fonte: Bloomberg 

O trabalho se baseou nos retornos diários em log, a partir de 3 de janeiro de 2000 

até período recente de 15 de janeiro de 2019, todos retirados da base da Bloomberg. Vale 

comentar que escolhemos iniciar nossos estudos a partir do ano 2000 pois foi o ano em que 

houve a consolidação das bolsas brasileiras 

De qualquer forma, para rigor técnico foi utilizado o teste Augmented Dickey- 

Fuler verificar se as séries são estacionarias. Os resultados para as três é que não podemos 

rejeitar a hipótese nula do teste, ou seja, as séries são não estacionárias. 

Abaixo podemos observar algumas estatísticas descritivas. 
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Tabela 3 – Estatísticas  Descritivas 

 

Fonte: Bloomberg 

Como forma de avaliar se eventos políticos são importantes para relação entre as 

commodities e o mercado de ações, dividiremos o estudo em duas seções. Na primeira 

seção (Resultados 4), utilizou-se a mesma especificação econométrica que Abe (2011), 

porém expandindo o período de estudo, partindo de janeiro de 2000 a encerrando em 15 

de janeiro de 2019.  Na regressão linear pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários, 

a variável independente é o índice do mercado acionário dos respectivos países 

emergentes conforme descrito no início desta seção, e as variáveis explicativas serão CRB 

e o índice S&P 500, além de inserir para controle todas as variáveis com defasagem. Na 

segunda seção (Resultados 4.2), aprofundaremos o estudo para o Brasil, com algumas 

alterações nos dados, a saber: (i) trocaremos o índice do Ibovespa em dólar para Ibovespa 

em Reais, e (ii) consequentemente não controlaremos a regressão pela taxa de câmbio. 

Essa alteração se justifica pois não ficou evidenciado o intuito da referida autora em 

utilizar todos os índices dos mercados de ações em dólar, bem como nas outras referências 

não há o controle pelo câmbio. 

 Em função das séries não serem estacionárias, trabalharemos com a primeira 

diferença de todas as variáveis para tratar esse problema de raiz unitária.  

Com isso, a equação base é a seguinte: 

 

 

 

IBOVESPA CRB S&P

Média 44.909.07 3,760,522 1,505,753

Mediana 50.487.86 4,067,250 1,336,750

Máximo 94.474.13 5,796,800 2,930,750

Mínimo 8,370,880 2,056,200 6,765,300

Desvio 

Padrão
21.282.49 9,696,836 5,120,064

Assimetria -0.186657 -0.209606 1,000,234

Curtose 1,911,688 1,886,121 3,092,993

, 1 2 3 1 4 1 5 1 6log( ) log( ) log( ) log( ) log( ) log( ) log( )i t t t t t tIB CRB SP CRB SP IB Cambio                       
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Onde 𝐼𝐵, é o índice da bolsa de valores no país  no instante , 𝐶𝑅𝐵 o valor do índice 

CRB no instante  e 𝑆𝑃 o valor do índice S&P500 no instante . 

A partir destes resultados, poderemos verificar qual a relação das variações dos 

preços das commodities, contemplando a grande queda dos preços das commodities, 

observada a partir de 2011 até final de 2015, nos índices do mercado acionário do Brasil 

e defrontar com outros países emergentes. 

 

4. RESULTADOS 

 

Nesta primeira seção, replicamos exatamente a metodologia de Abe (2011), o qual tentou-

se mensurar qual foi a alteração dessa mesma relação, todavia em dois períodos distintos, 

pré e pós crise de 2008. O nosso exercício baseou-se em uma única regressão para toda a 

amostra (de janeiro de 2000 a 15 de janeiro de 2019). Com isso, conseguiremos realizar 

uma comparação objetiva e verificar qual foi o efeito do aumento da amostra na relação 

desejada.  

Os resultados encontram-se na tabela abaixo: 
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Tabela 4 – Comparação Abe x Sessa 

Nota: (*) significante ao nível de 10%, (**)significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1% 

 

Variável Dependente

Autor Sessa (2019) Sessa (2019) Sessa (2019) Sessa (2019) Sessa (2019) Sessa (2019)

Período
jan/2003 a jun/2008

Pré-Crise

Jul/2008 a mar/2003

Pós-Crise
Jan/2000 a jan/2019

jan/2003 a jun/2008

Pré-Crise

Jul/2008 a mar/2003

Pós-Crise
Jan/2000 a jan/2019

jan/2003 a jun/2008

Pré-Crise

Jul/2008 a mar/2003

Pós-Crise
Jan/2000 a jan/2019

jan/2003 a jun/2008

Pré-Crise

Jul/2008 a mar/2003

Pós-Crise
Jan/2000 a jan/2019

jan/2003 a jun/2008

Pré-Crise

Jul/2008 a mar/2003

Pós-Crise
Jan/2000 a jan/2019

jan/2003 a jun/2008

Pré-Crise

Jul/2008 a mar/2003

Pós-Crise
Jan/2000 a jan/2019

DL(CRB) 0,36*** 0,54*** 0,34*** 0.05 -0,28*** 0,62*** 0,12** 0.08 0,14*** -0.01 0,47*** 0,25*** 0.13 0.07 0,16*** 0.09 0,47*** 0,29***

p-valor 0.00 0.00 0,00 0.56 0.00 0,00 0.05 0.19 0,00 0.95 0.00 0,00 0.11 0.48 0,00 0.13 0.00 0,00

DL(S&P) 0,97*** 0,73*** 0,69*** 0,39*** 0,38*** 0,37*** 0,49*** 0,39*** 0,38*** 0.08 0,07* 0,08*** 0,35*** 0,19*** 0,22*** 0,84*** 0,67*** 0,65***

p-valor 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.14 0.07 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

DL(CRB(-1)) -0.01 -0.09 -0,09* -0.05 0.04 0,04 -0.04 -0.02 -0,05* 0,36*** 0.01 0,18*** -0.02 -0.03 -0,05 0.1 -0,17** -0,10**

p-valor 0.94 0.37 0,08 0.56 0.65 0,44 0.45 0.74 0,08 0.00 0.94 0,00 0.80 0.78 0,26 0.10 0.04 0,01

DL(S&P(-1)) 0,26*** 0,35*** 0,18*** 0,65*** 0,64*** 0,51*** 0,15*** 0,11*** 0,10*** 0,17*** 0,16*** 0,16*** 0,25*** 0,20*** 0,23*** 0,23*** 0,38*** 0,20***

p-valor 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

DL(Cambio) -1,32*** -1,06*** -1,22*** -0,67*** -0,84*** -0,74*** -0,95*** -1,12*** -1,10*** -1,53*** -1.12 -1,16*** -2,49*** -2,13*** -1,91*** -0,87*** -0,55*** -0,77***

p-valor 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.12 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

DL(IND(-1)) 0.00 -0.05 0,02** -0,09*** -0,14*** -0,12*** 0,03 0,02 0,07*** -0,05* -0,02 -0,00 -0,01 -0,05 -0,01 0,04 -0,06 0,02*

p-valor 0.83 0.14 0,03 0,00 0,00 0,00 0,13 0,44 0,00 0,1 0,68 0,73 0,63 0,21 0,25 0,11 0,06 0,06

Observações 1316 656 4297 1328 664 3808 1328 661 3854 1276 639 3816 1554 415 3705 1340 665 3931

R Ajustado 0.62 0.76 0,6161 0.42 0.56 0,51 0.46 0.70 0,59 0.02 0.08 0,05 0.37 0.56 0,32 0.52 0.69 0,56

Durbin-Watson 2.27 2.30 2,27 2.20 2.34 2,23 1.95 1.96 1,96 2.01 2.00 2,00 2.08 1.95 2,08 2.13 2.18 2,21

DL(IBOV) - Brasil DL(TOP40) - Africa do Sul

Abe (2011)

DL(MEXBOL) -MexicoDL(SENSEX) - IndiaDL(SHCOMP) - ChinaDL(IPSA) - Chile

Abe (2011) Abe (2011) Abe (2011) Abe (2011) Abe (2011)
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Para as nossas regressões, os índices CRB e S&P500  são positivos e 

estatisticamente significantes nas seis economias emergentes que escolhidas para estudo. 

Os coeficientes são positivos para todos os países,  evidenciando o resultado encontrado 

por Creti, Joëts e Mignon (2013),  que há correlação positiva entre o mercado acionário e 

commodities, o que impacta negativamente na utilização dessa classe de ativos para 

diversificação de portfólio. A variável Câmbio também significante em todos os países, 

porém o sinal é negativo, nos indicando que há influência do investidor estrangeiro no 

mercado acionário das economias emergentes. 

 Confrontando com o estudo de Abe (2011), encontramos algumas semelhanças. 

Focando apenas nas variáveis que tem significância estatística, vemos que África do Sul, 

Chile e Índia, aumentaram seus coeficientes relativos ao CRB, e neste último país o 

coeficiente tornou-se significante ao nível de 1%. No caso do México, China e Brasil, o 

impacto do coeficiente do CRB diminuiu. Face a esses resultados, podemos sugerir 

algumas hipóteses que impactariam nesta alternância de efeitos, como por exemplo, o 

México por ser economicamente dependente dos EUA sofre diretamente o impacto do 

epicentro da crise mundial de 2008. A China adotou uma política anticíclica através de 

fortes investimentos nacionais, tornando sua economia menos dependente de exportações. 

Para o Brasil iremos aprofundar a análise na próxima seção do nosso estudo. 

Constatamos também que para todos os países, o parâmetro CRB é positivo e 

estatisticamente significante ao nível de 1%, diferentemente do encontrado em Abe 

(2011), que em alguns casos há alternância entre os sinais dos coeficientes, e em alguns 

dos períodos há rejeição da hipótese nula do teste estatístico, como no exemplo da Índia. 

Para a variável S&P500 não houve alteração relevante, pois para qualquer um dos 

países (exceto China), e em todos os períodos, mantem-se a significância ao nível de 1%, 

e os coeficientes mantem-se nos mesmos patamares. 

Ou seja, em termos gerais, os resultados dos coeficientes da regressão estão 

aderentes com o esperado, pois as variações nos preços das commodities influenciam o 

desempenho dos índices de renda variável nas economias com importantes pautas 

exportadoras.  

Partindo das indagações levantadas nesta análise, houve motivação para 
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encontrarmos um elemento que pudesse influenciar na relação entre as os índices de 

mercado acionário e as commodities. Contudo, para o benefício de síntese deste estudo, 

inviabiliza-se apurar detalhadamente os efeitos em todos os países, e por isso na próxima 

seção direcionaremos atenção somente ao Brasil. 

 

4.1. BRASIL - FOCO DO ESTUDO 

Comparado com Abe(2011), a análise comparativa demonstra aderência, pois os 

indicadores S&P 500 e o CRB permanecem muito significantes e com valores bem 

próximos. O DLCRB ainda se aproxima do antigo coeficiente (de 0,36 pré-crise e 0,54 

pós-crise para 0,33). Observa-se um R-quadrado ajustado menor, de 0,62 e 0,76 para 0,39. 

, sugerindo maior volatilidade para o período e que há outras variáveis impactando o 

Ibovespa que não somente o CRB e o S&P 500. 

Buscamos identificar essa volatilidade através de quebras estruturais com o Teste 

Bai Perron e posteriormente tratar estes eventos através de dummies. Apesar de não ser o 

ideal, os testes de Bai perron foram rodados nas series com as primeiras diferenças das 

variáveis DLBRAZIL, DLCRB, DLSP (relembrando que foram rodados testes de raízes 

unitárias para as series e concluímos que não são estacionárias). A única serie onde 

encontramos quebras estruturais com significância estatística foi para a DLCRB. 

No gráfico abaixo demonstramos as datas das 5 quebras estruturais constatadas no 

teste Bai Perron. Calculamos a média aritmética para o CRB entre as datas, e estendemos 

o mesmo exercício (nas mesmas datas) para o IBOVESPA, e as representamos com a 

linha tracejada. É notado um comportamento semelhante das médias. Por exemplo, nas 

três primeiras datas, as médias sobem e a partida da quebra com data 13 de junho de 2011, 

ocorreu a inversão entre os movimentos. 
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Figura 2 – Comportamento do Ibovespa e do CRB 

 

 

Vale destacarmos que não utilizaremos todas as quebras encontradas na série do 

CRB como variável independente nas regressões para aprofundamento do estudo, uma 

vez que não encontramos quebras estruturais estatisticamente significantes para o 

IBOVESPA.  A única quebra utilizada da série que avalia as commodities será o dia 13 

de junho de 2011 ao dia 29 de dezembro de 2015, pois foi o período em que houve uma 

grande desvalorização deste índice e a inversão das médias aritméticas. 

Há também uma motivação adicional de buscar entender se houve algum fato 

fundamentalista no Brasil que pôde refletir no comportamento do CRB ou que tenha de 

certo modo estimulado as quebras obtidas, uma vez que o Brasil é um dos maiores 

exportadores de commodities do mundo, por exemplo Soja, Minério de Ferro, café, entre 

outros e pode haver uma relação mais estreita entre ambos. 

Nas últimas duas décadas ocorreram eventos importantes que podem ter 

influenciado essa ligação, acarretando na diminuição do coeficiente e reduzindo R2 

conforme os resultados das nossas regressões acima, como por exemplo houve a mudança 

de governo em 2003, que progressivamente foram se afastando da ortodoxia econômica 

construída no mandato do antigo presidente (Fernando Henrique Cardoso, 2º mandato) e 

interviram cada vez mais na economia. 

É difícil estabelecer um marco neste processo, e por isso utilizaremos datas 
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políticas - as posses dos novos governos do PT – para estabelecer sub-amostras e marcos 

do processo de impeachment e governo Temer, e assim tentar identificar a instabilidade 

e mudança nas relações entre o CRB e o Ibovespa, buscando capturar essa volatilidade 

que não conseguimos capturar no modelo que considerava toda a amostra. 

Corrobora para inserirmos efeitos políticos, o resultado encontrado por Marques 

& Santos (2016) que estudaram se as notícias políticas afetam o retorno do mercado 

financeiro. A base de dados utilizada para tal estudo foi de janeiro de 2014 a novembro 

de 2016, coincidindo com o conturbado período de impeachment que também estamos 

avaliando. Foi utilizado um filtro GARCH e checado se houve uma variação anormal na 

série que poderia estar relacionada com algum evento político. Os autores concluíram que 

eventos ligados às eleições presidenciais aumentaram a volatilidade no índice 

IBOVESPA. Deste modo pensamos em inserir dummies “políticas” na regressão a fim de 

testar a instabilidade de alguns eventos que podem ter desestabilizado a relação entre as 

commodities e o mercado acionário, a saber: 

 

Tabela 4.1.1 – Descrição das Dummies utilizadas 

 

 

A nova equação, portanto, é a seguinte: 

 

 , 1 2 3 1 4 1 5 , 1 6 7log( ) log( ) log( ) log( ) log( ) log( ) * log( )i t t t t t i t t itI CRB SP CRB SP IB D D CRB                          
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Estes exercícios com as dummies foram aplicados em 5 sub-amostras distintas. O 

primeiro para a série original do estudo, de janeiro de 2000 a janeiro de2019, o segundo 

de Janeiro de 2003 a janeiro de 2019 (iniciando a partir do primeiro governo Lula), o 

terceiro de janeiro de 2007 a janeiro de 2019 (segundo governo Lula), o quarto de janeiro 

de 2011 a janeiro de 2019 (governo Dilma) e o quinto a partir de abril de 2011, a fim de 

verificar se houve alteração dos impactos quando comparada ao encontrados em Abe 

(2011), uma vez que dois grandes eventos ocorreram (impeachment e início do declínio 

dos preços das commodities) após o termino do referido estudo. A partir destes dois novos 

componentes no teste, o procedimento foi feito em duas etapas: 

Primeiramente inserimos as 4 dummies individualmente para cada uma das 5 sub-

amostras. Os resultados para essas 20 regressões foi uniforme, com coeficiente zero para 

todos os exercícios e sem significância estatística (tabelas com os resultados no anexo) . 

Isso nos indica que esses eventos por si só não afetaram o mercado acionário. 

 Na segunda etapa, interagimos as mesmas dummies com o CRB, e os resultados 

foram diferentes. Para as dummies “processo do impeachment” e “Test Bai Perron 2011 

a 2015” encontramos resultados estatisticamente significantes que serão apresentados na 

sequência.  As outras interações com as dummies não se mostraram significantes, e por 

isso se encontram no apêndice. 

Tabela 4.1.2 – dummy processo impeachment 

 

Notas:  

(*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1% 

P-valor em parênteses 
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O coeficiente com integração com a dummy “Processo de impeachment*DLCRB” 

ficou superior ao coeficiente do DLCRB sozinho para todos os sub períodos, saindo do 

patamar de 0,3 para 0,6, e estatisticamente significante. Outra observação para este 

coeficiente é que ao longo dos períodos o coeficiente aumenta (0,31 na primeira coluna, 

0,33 na segunda, 0,37 na terceira), e no 1º governo Dilma, ele reduz (para 0,24), 

mostrando que a partir deste governo houve diminuição da relação do IBOV com o CRB, 

talvez explicado pelo caráter mais intervencionista da candidata eleita. 

Destaca-se também que os coeficientes CRB e S&P 500 sequer perdem ou ganham 

significância nos diferentes períodos analisados. O CRB e o índice S&P influenciam no 

Ibovespa com significância estatística, ambos com os sinais positivos, corroborando para 

a importância destes dois parâmetros no mercado acionário local. Comparado aos testes 

realizados anteriormente (seção 4), há aderência pois sinais e patamares dos coeficientes 

são parecidos. 

Portanto, isso nos indica que as commodities podem ser um mecanismo de 

transmissão da instabilidade política. 

Tabela 4.1.3 – dummy test Bai Perron 2011 a 2015 

 

 

Esta dummy tentou capturar qual o efeito da queda consistente nos preços das 

commodities, especificamente entre duas datas obtidas através do teste de Bai Perron. 

Data da Amostra:

Caracterização:

jan/2000 a jan/2019

Todo período da amostra

Jan/2003 a jan/2019

1º gov Lula

jan/2007 a jan/2019

2º gov Lula

jan/2011 a jan/2019

1º gov Dilma

Abr/2011 a jan/2019

após período Abe (2011)

 DL(CRB) 0,36*** 0,40*** 0,46*** 0,40*** 0,53***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

DL(S&P) 0,89*** 0,95*** 0,92 0,77*** 0,77***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

DL(CRB(-1)) -0,03 -0,007 -0,02 -0,14* -0,13

(0,54) (0,88) (0,72) (0,09) (0,12)

DL(S&P(-1)) 0,09*** 0,16*** 0,14*** 0,11*** 0,12***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

DL(IBOV(-1)) 0,00 -0,04** -0,045** -0,05** -0,05**

(0,98) (0,02) (0,02) (0,04) (0,04)

Bai Perron 2011-2015 -0,00 0,00* 0,00* 0,00 0,00

(0,16) (0,09) (0,1) (0,12) (0,13)

Bai Perron 2011-

2015*DLCRB -0,18 -0,27** -0,3** -0,13 -0,26

(0,15) (0,02) (0,01) (0,39) (0,12)

Observações 4304 3624 2723 1810 1764

R Ajustado 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3

Durbin Watson 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

p-valor em parêntenses

Notas: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1%
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Encontra-se dois resultados estatisticamente significantes ao nível de 5% para a dummy, 

o primeiro no subperíodo do início do governo do Lula, e o segundo no mandato 

subsequente. Os sinais dos coeficientes se tornaram negativos. Essa inversão apresentada 

pela interação da dummy com o CRB era esperada pois como vimos na figura 2, há a 

inversão entre os comportamentos das médias a partir de 2011. Podemos inferir portanto 

que a relação entre o IBOVESPA e o CRB se alterou neste período, o que pode ser 

explicado pela aceleração positiva da economia brasileira nos dois primeiros mandatos 

do Lula, melhorando os lucros de outras companhias que possuem influencia no 

IBOVESPA (como por exemplo as instituições financeiras) e por isso a relação foi 

descolada do comportamento padrão, evidenciado pelos coeficientes positivos dos 

parâmetros CRB e S&P. 

 Ou seja, o processo de impeachment interagindo com o CRB teve um efeito 

expressivo se comparado aos demais, que nos parece fazer sentido pois essa mudança de 

orientação teria um efeito mais fundamentalista que poderia sustentar uma mudança de 

panorama econômico mais sustentável no longo prazo, e consequentemente um impacto 

mais duradouro, o que de certa forma impulsionou positivamente a variação do 

IBOVESPA. 

Consequentemente pelos resultados dos nossos testes, aparentemente um dos 

mecanismos de transmissão pelos quais os eventos de instabilidade política impactam o 

IBOVESPA é via o mercado de commodities. Em outras palavras, não são os eventos por 

si só que geram algum tipo de impacto no mercado de ações brasileiro, e sim a interação 

desses choques com o mercado de commodities que gera resultados perceptíveis no 

IBOVESPA. 
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5. CONCLUSÃO 

Uma pergunta mais genérica que a literatura explora de maneira mais exaustiva é 

a relação direta entre commodities e o mercado financeiro. Um dos motivacionais é a 

chamada financialization das commodities, transformando-as em uma classe de ativos, 

possibilitando a gestores de recursos diversificarem o portfólio. Contudo, a diversificação 

de risco ocorre caso haja correlação baixa com outros ativos, e mais especificamente neste 

estudo, o mercado de renda variável. 

Induzido por essa relação, o objetivo deste trabalho foi verificar a relação em a 

variação nos preços das commodities com o mercado de renda variável brasileiro. 

Encontramos que há uma relação positiva e significante entre ambos, assim como 

encontrado no trabalho de Abe (2011). Contudo nosso trabalho divergiu, principalmente, 

em período analisado, e comparando de maneira objetiva, resultado foi uma ligeira 

redução do coeficiente e também no 𝑅2 do modelo. 

Identificamos também na literatura alguns estudos que tentam relacionar notícias 

e/ou eventos políticos nos retornos do mercado de renda variável. Esse tema é bastante 

pertinente termos atravessado recentemente período de grande instabilidade política que 

culminou no impeachment da presidente Dilma Rousseff, e por isso achamos valoroso 

acrescentar este tema nos nossos estudos a fim de responder um segundo questionamento, 

se eventos políticos interferem na relação entre as commodities e o mercado de renda 

variável brasileiro. Inserirmos dummies politicas em nossas regressões tanto como 

variáveis explicativas sozinhas para identificar possíveis efeitos individuais dos choques 

políticos na Bolsa, como interagindo com a variável de commodities para identificar um 

possível efeito conjunto. 

As dummies sozinhas não tiverem efeito algum na variação do Ibovespa, pois os 

coeficientes foram zero em todos os subperíodos. A partir deste ponto, tivemos nossa 

atenção focada na interação entre as dummies e o a variável DLCRB. Este procedimento 

acarretou em um coeficiente superior ao observado no primeiro teste para a variável CRB, 

saindo de 0,33 para 0,64. Isso nos ajuda a interpretar que o processo em si do 

impeachment, partindo da aceitação da denúncia de crime fiscal para a efetivação do 

afastamento da presidente Dilma, intensificou em um efeito no Ibovespa e que as 

commodities são um mecanismo de transmissão de instabilidade política, e 
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consequentemente eventos políticos sozinhos não influenciam na relação entre o nosso 

mercado acionário e commodities. 

Para futuras pesquisas, recomenda-se investigar outros subperíodos e outras 

variáveis que possam ser mecanismos de transmissão mais eficiente. Além disso, seria 

interessante verificar se existem outros mecanismos pelos quais processos políticos, tais 

como o impeachment, afetam o mercado. Talvez seja o caso que ele afete outros setores 

e não só o de commodities. Deu-se nesse trabalho um passo inicial no sentido de 

investigar possíveis canais de impacto do cenário político no desempenho do mercado 

brasileiro. 
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6.APÊNDICE 

6.1 Resultados para o modelo com  Dummy sem interação com o CRB 

 

Tabela 6.1.1 – Toda amostra - Sem interação 

Nota: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1% 

 

Tabela 6.1.2 – Desde o 1o Governo Lula - Jan/2003 até Jan/2019 - Sem interação 

Nota: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1% 

 

 Processo Impeachment Pós Impeachment Impeachment-Joesley Day 2011-2015 

DL(CRB) 0,33*** 0,33*** 0,33*** 0,33*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(S&P) 0,89*** 0,89*** 0,89*** 0,89*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(CRB(-1)) -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 

p-valor 0.57 0.57 0.57 0.53 

DL(S&P(-1)) 0,09*** 0,09*** 0,09*** 0,09*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(IBOV(-1)) 0.00 0,00 0.00 0.00 

p-valor 0.98 0.98 0.98 0.99 

Dummy 0.00 0,00 -0,00 -0,00 

p-valor 0.60 0.50 0.79 0.21 

Observações 4304 4304 4304 4304 

R Ajustado 0.39 0.38 0.39 0.39 

Durbin Watson 2.00 2.00 2.00 2.00 

 

 Processo Impeachment Pós Impeachment Impeachment-Joesley Day 2011-2015 

DL(CRB) 0,36*** 0,36*** 0,36*** 0,36*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(S&P) 0,95*** 0,95*** 0,95*** 0,95*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(CRB(-1)) -0,00 -0,00 -0,00 -0.01 

p-valor 0.93 0.94 0.94 0.89 

DL(S&P(-1)) 0,16*** 0,16*** 0,16*** 0,16*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(IBOV(-1)) -0,04** -0,04** -0,04** -0,04** 

p-valor 0.02 0.02 0.02 0.02 

Dummy 0.00 0.00 -0,00 -0,00 

p-valor 0.55 0.49 0.72 0.15 

Observações 3624 3624 3624 3624 

R Ajustado 0.44 0.44 0.44 0.44 

Durbin Watson 2.00 2.00 2.00 2.00 
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Tabela 6.1.3 – Desde o 2o Governo Lula - Jan/2007 até Jan/2019 - Sem interação 

 

Nota: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1% 

 

Tabela 6.1.4 – Desde o 1o Governo Dilma - Jan/2011 até Jan/2019 - Sem interação 

 

Nota: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1% 

 

 Processo Impeachment Pós Impeachment Impeachment-Joesley Day 2011-2015 

DL(CRB) 0,40*** 0,40*** 0,40*** 0,39*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(S&P) 0,92*** 0,92*** 0,92*** 0,92*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(CRB(-1)) -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 

p-valor 0.80 0.81 0.81 0.75 

DL(S&P(-1)) 0,15*** 0,15*** 0,15*** 0,15*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(IBOV(-1)) -0,04 -0,04 -0,04 -0,05** 

p-valor 0.02 0.02 0.02 0.02 

Dummy 0.00 0 -0,00 -0,00 

p-valor 0.55 0.46 0.73 0.16 

Observações 2723 2723 2723 2723 

R Ajustado 0.47 0.47 0.47 0.47 

Durbin Watson 1.99 1.99 1.99 1.99 

 

 Processo Impeachment Pós Impeachment Impeachment-Joesley Day 2011-2015 

DL(CRB) 0,33*** 0,33*** 0,33*** 0,32*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(S&P) 0,77*** 0,77*** 0,77*** 0,77*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(CRB(-1)) -0,13 -0,13 -0,13 -0,14* 

p-valor 0.12 0.12 0.12 0.09 

DL(S&P(-1)) 0,11*** 0,11*** 0,11*** 0,12*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(IBOV(-1)) -0,05** -0,05** -0,05** -0,05** 

p-valor 0.04 0.04 0.04 0.04 

Dummy 0.00 0.00 -0,00 -0,00 

p-valor 0.53 0.37 0.84 0.14 

Observações 1810 1810 1810 1810 

R Ajustado 0.271764 0.271764 0.271764 0.271764 

Durbin Watson 2.00 2.00 2.00 2.00 
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Tabela 6.1.5 – Amostra considerando o período após o de Abe(2011) - Sem interação 

Nota: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 1% 

 

6.2 Resultados para o modelo com  Dummy com interação com o CRB 

 

Tabela 6.2.1 – dummy pós impeachment 

 

Notas: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) 

significante ao nível de 1% 

p-valor em parênteses 

 Processo Impeachment Pós Impeachment Impeachment-Joesley Day 2011-2015 

DL(CRB) 0,38*** 0,38*** 0,38*** 0,36*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(S&P) 0,77*** 0,77*** 0,77*** 0,77*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(CRB(-1)) -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 

p-valor 0.15 0.15 0.15 0.12 

DL(S&P(-1)) 0,11*** 0,11*** 0,11*** 0,12*** 

p-valor 0.00 0.00 0.00 0.00 

DL(IBOV(-1)) -0,05** -0,05** -0,05** -0,05** 

p-valor 0.04 0.04 0.04 0.04 

Dummy 0.00 0.00 -0,00 0 

p-valor 0.54 0.37 0.83 0.16 

Observações 1764 1764 1764 1764 

R Ajustado 0.27 0.27 0.27 0.27 

Durbin Watson 2.00 2.00 2.00 2.00 

 

Data da Amostra:

Caracterização:

jan/2000 a jan/2019

Todo período da amostra

Jan/2003 a jan/2019

1º gov Lula

jan/2007 a jan/2019

2º gov Lula

jan/2011 a jan/2019

1º gov Dilma

Abr/2011 a jan/2019

após período Abe (2011)

 DL(CRB) 0,34*** 0,37*** 0,42*** 0,35*** 0,41***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

DL(S&P) 0,89*** 0,95*** 0,91*** 0,77*** 0,77***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

DL(CRB(-1)) -0,03 0 -0,01 -0,12 -0,12

(0,58) (0,96) (0,82) (0,12) (0,16)

DL(S&P(-1)) 0,09*** 0,16*** 0,14*** 0,11*** 0,12***

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)

DL(IBOV(-1)) 0,00 -0,04** -0,045** -0,05** -0,05**

(0,98) (0,02) (0,02) (0,04) (0,04)

Pós Impeachment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(0,49) (0,47) (0,45) (0,36) (0,36)

Pós Impeachment*DLCRB -0,14 -0,2 -0,23 -0,08 -0,14

(0,45) (0,26) (0,2) (0,67) (0,46)

Observações 4304 3624 2723 1810 1764

R Ajustado 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3

Durbin Watson 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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Neste cenário, a variável com integração da dummy “Pós impeachment*DLCRB” não tem 

significância. Em que pese este fato, nota-se a inversão do sinal. 

Para os outros parâmetros, verificamos maior estabilidade no coeficiente CRB se 

comparado à tabela 4.2.1., pois não há redução do coeficiente abaixo de 0,34. 

Ou seja, concluímos que esse período e especificamente esta dummy não altera a relação 

entre Ibovespa e commodities. 

Tabela 6.2.2 – dummy impeachment – joesley day 

Notas: (*) significante ao nível de 10%, (**) significante ao nível de 5% e (***) significante ao nível de 

1% 

p-valor em parênteses 

Esta dummy foi adicionada ao estudo pois o chamado “Joesley day” foi um evento 

(vazamento da gravação da conversa entre o presidente da época Michel Temer e o 

presidente do grupo JBS) não esperado pelo mercado e que gerou uma grande volatilidade 

na série histórica. Neste único dia, o índice Ibovespa caiu 12%. A dummy tenta capturar 

se o período entre a troca de presidente até o dia em que se abalou a imagem do mesmo, 

teve impacto nas relações. 

A inclusão desta dummy mostrou-se não significante. Enquanto os CRB e o S&P 

mantiveram o mesmo patamar de impacto em todos os subperíodos estudados. Podemos 

concluir que esse período não teve efeito sobre a relação estudada. 
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