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RESUMO 

 

Este estudo investiga durante o período de janeiro de 2005 a janeiro de 2022 a ligação 

entre os preços do petróleo bruto e do ouro individualmente, nos seus principais mercados 

físicos e no principal mercado futuro para ambos: o Grupo CME. Utilizando medidas de 

descoberta de preços (information share e component share) para identificar a parcela de 

informação referente aos mercados a partir de uma relação de longo prazo, foram obtidos 

resultados que apontaram para a liderança do mercado spot para o ouro e futuro para o 

petróleo bruto no processo de formação dos preços das commodities. Além disso, foram 

determinados subperíodos a partir de testes de quebra estrutural e, com base nisso, analisou-se 

a evolução das medidas entre eles. Os resultados dessa análise mostraram maior estabilidade 

na liderança do price discovery para o ouro e uma forte variação das medidas para o petróleo 

bruto. Ainda, com base na evolução das medidas, foi possível identificar a relação entre o 

aumento da incerteza no mercado com a elevação da parcela de informação dos mercados 

futuros, utilizados como meio de proteção (hedge) pelos agentes. Foram feitas análises de 

correlação e causalidade de granger entre preços e retornos das variáveis, mostrando que as 

relações de causalidade entre os retornos são mais evidentes do que para os preços.  

 

Palavras-chave: Price Discovery, Cointegração, Commodities.  

  



5 

 

 

ABSTRACT 

 

This study investigates over the period from january 2005 to january 2022 the linkage 

between the prices of crude oil and gold individually, in their main physical markets and in the 

main future market  for both:  the CME Group. Using price discovery measures (information 

share and component share) to identify the share of information pertaining to the markets from 

a long-run relationship, results were obtained that pointed to the leadership of the spot market 

for gold and future market for crude oil in the commodities price discovery process. In 

addition, subperiods were determined from structural break tests and, based on this, the 

evolution of the measures between them was analyzed. The results of this analysis showed 

greater stability in the leadership of price discovery for gold and a strong variation of 

measures for crude oil. Also, based on the evolution of the measures, it was possible to 

identify the relationship between the increase in market uncertainty and the increase in the 

share of information in the futures markets, used as a means of protection (hedge) by the 

agents. Correlation and granger causality analyses were carried out between prices and 

variable returns, showing that the causality relations between returns are more evident than for 

prices. 

 

Palavras-chave: Price Discovery, Cointegration, Commodities. 
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1 INTRODUÇÃO  

O mercado de commodities evoluiu significativamente desde o início de sua 

comercialização, sendo que a demanda por contratos padronizados para o comércio de 

produtos agrícolas levou ao desenvolvimento de bolsas de futuros de commodities. 

Atualmente os contratos futuros e de opções podem ser negociados nas bolsas de todo o 

mundo em uma grande variedade de produtos agrícolas, metais, produtos energéticos e 

commodities leves, permitindo mitigação de risco para produtores e especulação de preços 

(JUNTILLA; PESONEN; RAATIKAINEN, 2018).  

As commodities evoluíram como classe de ativos desde a década de 1990, com o 

desenvolvimento de índices futuros e, subsequentemente, veículos de investimento que se 

comparam a eles, como por exemplo ETFs (Exchange Traded Funds). Os investidores 

normalmente procuram uma alocação de commodities para fornecer três benefícios principais 

para suas carteiras: proteção contra a inflação, diversificação e potencial de retorno. Isso 

porque, por serem "ativos reais", esses investimentos tendem a reagir às mudanças nos 

fundamentos econômicos de maneiras diferentes de “ativos financeiros” (PIMCO1) 

Dentre os ativos que compõe a classe, o petróleo e o ouro são as commodities mais 

negociadas, levando-os a assumir o papel de indicadores econômicos populares. Na presença 

do processo de financeirização dos mercados de commodities, o petróleo e o ouro adquiriram 

propriedades de diversificação adicionais e passaram a compartilhar propriedades estatísticas 

semelhantes com outras características comuns, de forma a estarem correlacionados entre si e 

com o ciclo financeiro global (VIVIAN; WOHAR, 2012). 

Mesmo diante disso, pouca atenção foi dedicada à investigação de como os preços têm 

se formado nesses mercados. Sendo um insumo essencial para o desenvolvimento das nações, 

é evidente que se deve estudar se a formação dos preços nos mercados futuro e spot ocorre de 

maneira semelhante, de modo a orientar produtores, compradores e investidores a analisarem 

os fatores corretos na tomada de decisão ligadas a este setor.  

Além disso, o preço é um portador de informações de mercado e suas flutuações 

podem refletir alterações significativas nelas. De acordo com Stock e Watson (1988), a 

 

1 Disponível em <https://www.pimco.com.br/en-br/resources/education/understanding-commodities>. 

Acesso em 12 dez. 2021.   
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informação de mercado é composta por duas partes, a efetiva e a ruidosa, de forma que o 

preço real é dividido entre preço efetivo e preço ruidoso.  

Os preços dos mercados de petróleo e ouro podem ser vistos como uma referência 

importante da tendência geral dos grandes mercados de commodities. Tendo isso em vista, 

este estudo procura investigar a formação de preços do petróleo e do ouro em uma das 

principais bolsas de negociação de contrato futuro desses ativos, a CME Group, bem como no 

mercado spot de cada um deles. 

 

O presente trabalho é motivado pela relação significativa dos preços das commodities 

com as expectativas do mercado sobre o estado futuro da economia mundial e os horizontes de 

investimento, e tem como objetivo geral avaliar as relações de cointegração e causalidade 

entre os preços dos mercados spot e futuro de petróleo bruto e ouro, bem como identificar a 

informação contida nos preços dessas commodities e a relação entre elas. Especificamente, 

busca-se:  

a) identificar a existência de cointegração entre os mercados futuro e spot do petróleo e 

do ouro, individualmente; 

b) identificar a parcela de informação - information share e component share - que cada 

mercado possui para cada commodity na formação do preço comum; 

c) verificar a correlação e existência e direção da relação de causalidade entre preços dos 

ativos entre si; 

 

Para tal, é necessário o entendimento da dinâmica dos mercados que serão estudados e 

sua relação com a economia e os mercados financeiros. Espera-se encontrar forte relação entre 

o os mercados spot e futuro tanto para o petróleo bruto  como para o ouro, mas não nas 

commodities entre si, sob a perspectiva de cointegração. Quanto a causalidade, é esperado que 

o mercado spot influencie os preços futuros de ambos os ativos, e que o petróleo granger cause 

o ouro, tendo em vista as relações teóricas, que serão aqui discutidas, entre os ativos 

estudados.  

Da mesma forma, tem-se como hipótese sobre o estudo da contribuição das 

commodities no preço comum, a dominância do mercado spot para o ouro, por ter um valor 

intrínseco e um relevante papel como reserva de valor, e do mercado futuro para o petróleo, 
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dado o grande movimento especulativo —  assunto explorado, por exemplo, por Zhang e Wei 

(2010), argumentando que o ouro tem sido um metal precioso importante há séculos e 

desempenha uma função especial como uma reserva de valor, especialmente em tempos com 

incertezas políticas e econômicas (Aggarwal e Lucey, 2007). 

Os resultados têm forte relevância para gestores de portfólios, formuladores de 

políticas e gestores de risco, de modo a resistir ao grande risco do mercado de commodities e 

prever a dinâmica do mercado no futuro.  

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 2 serão definidos os 

mercados estudados, além de uma revisão da literatura relacionada aos ativos e estudos de 

causalidade, cointegração e descoberta de preços no mercado de commodities. Em seguida, na 

seção 3 serão descritas as series de dados e metodologia utilizada para os testes. Assim, 

descrevem-se os principais resultados no capítulo 5, e, por fim, a conclusão. 
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1. REVISÃO DE LITERATURA  

2.1. Definição dos mercados 

 

Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA, 2006), a palavra “spot” 

significa “imediato”. Quando tratamos das negociações no mercado spot (ou mercado 

disponível), é justamente disso que estamos falando, são as transações efetuadas em geral na 

bolsa de mercadorias, nas quais a entrega da mercadoria é instantânea e o pagamento é feito à 

vista. São exemplos de negociações desse mercado o caso de agricultores com necessidade 

urgente de recursos ou com preço alto de seus produtos. (IPEA, 2006).  

Os preços do petróleo utilizados para representar o mercado spot foram os determinados 

pela Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA, na sigla em inglês). A 

instituição foi criada em resposta à necessidade de iniciativas federais adicionais para coletar e 

divulgar informações relacionadas à energia e avaliar e analisar essas informações. Essas 

necessidades foram reveladas quando os Estados Unidos procuraram responder às crises 

energéticas da década de 1970. A primeira lei a atender a essas necessidades foi a Lei Federal 

de Administração de Energia de 1974 e, ao longo dos anos, muitas leis subsequentes 

contribuíram para a evolução e crescimento da EIA. A instituição coleta, analisa e divulga 

informações independentes e imparciais sobre energia para promover a formulação de 

políticas sólidas, mercados eficientes e compreensão pública da energia e sua interação com a 

economia e o meio ambiente (U.S. Energy Information Administration)2. 

O ouro, por sua vez, tem seu mercado spot aqui representado pela moeda do Ouro (XAU – 

Onça de Ouro), com base na taxa de conversão mais comumente utilizada, para USD. 

Em relação aos mercados futuros, segundo Hull (2014), um contrato futuro 

corresponde ao compromisso de realizar uma operação (de compra ou venda) de certo ativo a 

um preço específico em uma data pré-determinada. Dessa forma, de acordo com a Bolsa de 

Mercadorias e Futuros Bovespa:  

 

 

2 Disponível em < https://www.eia.gov/about/>. Acesso em 15 fev. 2022.   
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A bolsa de futuros consiste, então, na associação de membros 

que possuem o objetivo de fornecer meios para a compra, venda e 

negociação de commodities de forma que se envolvam normas que 

protejam o interesse de todos os envolvidos. (BM&F, 1998, não 

paginado) 

 

Com isso, as negociações são facilitadas e permitem a existência de mercados 

competitivos e sem manipulação de preços. À medida que o mercado de commodities se 

expandiu, a bolsa de futuros se tornou a principal ferramenta para gestão de risco.  Assim, esse 

mercado se tornou um meio de facilitar as negociações, e possui a responsabilidade de garantir 

a existência de mercados que sejam competitivos e livres de manipulação de preços (BM&F, 

1998). 

 É importante destacar a relação apresentada por Hieronymus (1977) em que, 

sendo o mercado futuro um modelo perfeitamente competitivo no qual os agentes têm total 

acesso à informação, os negociadores dos mercados físicos usam as informações dos preços 

futuros para criar suas expectativas em relação aos preços físicos, no futuro. Assim, é 

importante determinar a maneira como essa informação se desloca para o mercado físico de 

forma a afetar o planejamento de produção e, consequentemente, o preço da commodity.  

A fim de definir essa relação entre os preços, foi apresentada por Hieronymus (1977) a 

teoria do cost-of-carry. De acordo com a teoria, preços futuros podem ser inferiores aos preços 

à vista considerando dois fatores: No caso de commodities armazenáveis tem-se um alto custo 

para armazenar o produto e garantir qualidade ao longo do tempo e; a produção é sazonal, 

assim, os preços devem refletir os ganhos dos produtores ao longo do período no qual não há 

produção.  

Levando em conta essa teoria, Kolb e Overdahl (2002) definem como custo de 

carregamento o custo total de se armazenar, transportar, assegurar (contratar proteção contra 

possíveis acidentes) e, somado a isso, o custo de oportunidade de manter o período estocado. 

Assim, apresentam uma relação diferente da apresentada por Hull (2014) na seção anterior: 

𝐹0,𝑡 = 𝑃0(1 + 𝐶)𝑡      

(1) 
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Em que 𝐹0 é o preço futuro da commodity, 𝑃0 é o preço spot no tempo zero, 𝐶 é o 

custo de carregamento e 𝑡 é a data de entrega definida por contrato futuro. Com isso, conclui-

se que o preço futuro deve ser igual ao preço à vista somado ao custo de carregamento total até 

a data de entrega. 

Antes de nos estendermos na análise da importância das bolsas que serão analisadas 

para o estudo, é necessário entender o surgimento e funcionamento da CME Group, onde são 

negociados os contratos futuros de petróleo e ouro utilizados neste trabalho. O histórico é 

apresentado no portal oficial do CME Group (2019)3, segundo o qual projeto se inicia em 

1848, quando foi criada a primeira bolsa de futuros do mundo, sediada em Chicago e evoluiu 

até se tornar o principal mercado de derivativos, representando a base mundial de 

gerenciamento de riscos.  Nele são negociadas diversas classes de ativos, desde futuros, 

opções e taxa de juros, até índices de ações, energia, metais e mercado imobiliário.  

Por meio da combinação da plataforma eletrônica (CME Globex), e pregões de 

negociação viva-voz em Chicago (CME e CBOT) e Nova York (NYMEX e COMEX), o 

grupo dá acesso a uma série de produtos das principais classes de ativos. Assim, por meio de 

conexões diretas entre clientes e centrais de telecomunicações na Europa, Ásia e América 

Latina, o CME Group está presente em mais de 85 países 24 horas por dia (CME GROUP, 

2019). 

Ainda de acordo com o portal do CME Group (2019), com surgimento inicial em 1848, 

a Chicago Board of Trade (CBOT) se expandiu até o atual CME Group a partir de algumas 

fusões. A Chicago Mercantile Exchange (CME) passou a fazer parte do grupo em 2007, 

contribuindo com opções de taxas de juros, produtos agrícolas e índices de ações. A New 

York Mercantile Exchange (NYMEX) foi integrada a CME Group em 2008, juntamente com a 

Commodities Exchange (COMEX), de forma que a primeira trouxe uma grande seleção de 

produtos energéticos, metais e de agricultura, enquanto a segunda expandiu, principalmente, 

as ofertas de produtos metálicos e benchmarks de metais. 

Hoje o grupo representa o maior e mais influente mercado de gerenciamento de riscos 

mundiais. Com o conhecimento da complexidade dessa estrutura, fica definido que, no 

 

3 Disponível em: <https://www.cmegroup.com/pt/about/history.html> Acesso em 01/12/2021. 
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presente estudo, trataremos do mercado como CME Group. Entretanto, é importante destacar 

que os contratos de ouro e petróleo utilizados para a análise são negociados em Nova York 

apenas, através da NYMEX.  

 

1.2. Commodities 

 

O preço do petróleo bruto é um dos indicadores macroeconômicos globais de maior 

relevância, atuando como indicativo para as perspectivas econômicas, movimentos de moedas, 

inflação e agitação política no Oriente Médio. Esses preços são influenciados por vários 

fatores, especialmente a oferta e demanda, estoques e mercados financeiros. Este último, tem 

como função principal fornecer instrumentos para compradores e vendedores que permitam 

uma redução dos riscos de preço (Coppola, 2008).  

Uma vez que o petróleo é uma commodity global com um mercado futuro profundo e 

líquido, os padrões históricos de correlação com ações, títulos e o dólar dos EUA tornaram os 

futuros do petróleo bruto um componente popular das carteiras dos investidores (LANG; 

AUER, 2020). 

O gráfico 1 traça dados trimestrais sobre as correlações entre o mercado spot da 

commodity e um importante indicador de mercado, o índice S&P 500 do mercado de ações e 

um índice do dólar dos Estados Unidos (DXY4)). 

Como podemos ver, a correlação entre os futuros do petróleo bruto e o S&P 500 

mudou de nível e sinal algumas vezes, como por exemplo, após o segundo trimestre de 2008, 

sendo que com o DXY, por sua vez, a relação é majoritariamente negativa durante todo o 

período de análise. O gráfico ilustra um exemplo das potenciais falácias que podem ocorrer ao 

analisar as interligações de futuros do petróleo e outros ativos financeiros, como no caso da 

correlação de futuros de petróleo bruto com o S&P 500, que mudou crucialmente ao longo do 

 

4 O índice do dólar americano é uma medida do valor do dólar americano em relação ao valor de uma 

cesta de moedas da maioria dos parceiros comerciais mais importantes dos EUA. Esse índice é semelhante a 

outros índices ponderados por comércio, que também usam as taxas de câmbio das mesmas moedas principais. 

Disponível em: < https://www.investopedia.com/terms/u/usdx.asp> Acesso em 15/02/2022 
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tempo (potencialmente em resposta à crise financeira, mudando os fundamentos na formação 

do preço do petróleo ou o processo de financeirização nos mercados de petróleo) (LANG; 

AUER, 2020). 

FIGURA 1 – Evolução da correlação entre petróleo e S&P500 de 2005 a 2022. 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos de um terminal da Bloomberg. 

 

Além do petróleo, o ouro também atua como um importante representante do mercado 

de commodities para análises macroeconômicas e composição de portfólios de investimento. 

Sendo, dentre outras coisas, um dos metais mais maleáveis, densos, condutores e atraentes, o 

ouro se tornou um objeto cobiçado pela maior parte da história humana em quase todas as 

civilizações, e há mercados de ouro ativos há mais de 6.000 anos. Com seu desenvolvimento, 

o ouro assumiu diversos papeis, como de dinheiro, investimento ou reserva e fonte de valor, de 

forma que inúmeros estudos foram feitos sobre o tema. (Green, 2007). 

O ouro foi usado como dinheiro, em maior ou menor grau, durante grande parte da 

história da civilização. Sob o padrão ouro internacional que existiu ao longo de parcela 

relevante do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, a moeda era lastreada em ouro. Após 

a Segunda Guerra Mundial, a conversibilidade do dólar em ouro em um taxa fixa sustentava a 

estabilidade da nova ordem financeira. No final dos anos 1960, as pressões inflacionárias 

estavam ficando insustentáveis tornando claro que o dólar precisaria ser desvalorizado em 

relação ao ouro e, por implicação, outras moedas, dando origem ao sistema duas camadas — 
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com um mercado privado livre para o ouro, enquanto os bancos centrais continuavam a 

negociar entre si à taxa oficial (MICHAUD; MICHAUD; PULVERMACHER, 2006).  

Ainda de acordo com estudo de  Michaud, Michaud e Pulvermacher (2006), em 1971, 

a pressão sobre o dólar, que ainda era conversível em ouro, deixou de ser sustentável, e a 

janela “dólar-ouro” fechou, finalizando os regimes de taxa de câmbio fixa. Neste novo 

contexto das taxas de câmbio flutuantes, choques no fornecimento de petróleo, o efeito 

movimento dos preços da prata na década de 80, além de outras questões, levaram a um 

aumento substancial no preço do metal logo depois que o padrão-ouro foi levantado.  

De acordo Batten, Ciner e Lucey (2014), entre os ativos financeiros, o ouro é bastante 

único, se classificando praticamente como sua própria classe de ativos, diferente até mesmo 

dos outros metais preciosos: prata, platina e paládio, que ainda tem muita utilidade industrial. 

Antes do fim do padrão-ouro em 1971, grande parte da discussão sobre os preços do metal, 

compreensivelmente, se concentrava no papel do ouro como ativo monetário. Quando o preço 

em si foi examinado, a discussão girou em torno do patamar no qual o preço deveria ser fixado 

em termos de política macroeconômica, não com base em suas características de ativo 

financeiro, como em Goodman (1956) e Busschau (1949), por exemplo. 

Apenas no final da década de 60 foram publicados os primeiros trabalhos sobre 

questões do ouro baseadas em ativos financeiros, como sua capacidade de proteger riscos ou 

diversificar um portfólio. Machlup (1969), traz informações sobre a oferta e demanda de ouro 

no período pré conclusão do padrão-ouro, buscando determinar as perspectivas do preço do 

ouro nos anos seguintes, bem como discutir os benefícios em deter ouro relativamente a outros 

ativos. A conclusão de que seria necessária intervenção do governo para evitar queda 

acentuada dos preços foi rejeitada na prática, quando o preço subiu significativamente após 

mudança de regime em 1971. Como o preço do ouro até 1971 foi fixado, enquanto o nível 

geral de preços continuou a aumentar com a inflação, isso levanta a questão de se os aumentos 

rápidos no preço do ouro após 1971 foram devido a um ajuste do tipo de paridade do poder de 

compra. 

Segundo Artigas (2010), nos últimos anos, os investidores tornaram-se mais 

conscientes do valor que o ouro pode agregar a seu portfólio, tendo em vista que sua natureza 

global e seus diversos usos o tornam um ativo único. As características que o ouro traz para a 
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carteira de um investidor — diversificação, gestão de risco e armazenamento de riqueza — 

são sustentadas pela dinâmica de oferta e demanda, que passou por desenvolvimentos 

importantes. Sob este panorama, os autores mostram que o papel do ouro vai além de oferecer 

proteção em circunstâncias extremas, compondo estratégias econômicas que podem fornecer 

gestão de risco sem sacrificar o retorno que retornaram após a crise financeira de 2007-2009. 

Ainda nesta linha, Zhang e Wei (2010) argumentam que o ouro tem sido um metal 

precioso importante há séculos e desempenha uma função especial como uma reserva de valor, 

especialmente em tempos com incertezas políticas e econômicas (Aggarwal e Lucey, 2007). 

Consequentemente, em comparação com outros metais no grande mercado de commodities, o 

ouro registra uma vantagem evidente e uma posição de destaque. Nos últimos anos, devido à 

situação de aumento de lucro e ao recurso notável de evasão de risco, o mercado de ouro tem 

visto uma imagem muito ativa 

Nos últimos anos, os preços do petróleo bruto e do ouro, como os dois principais 

representantes dos grandes mercados de commodities, deixaram de ser impulsionados 

exclusivamente pelas considerações de oferta-demanda dos mercados básicos. Com isso, 

durante alguns períodos determinados, esses ativos seguiram uma trajetória similar, em 

resposta a movimentos macroeconômicos 

Por exemplo, em 2002, com a depreciação do dólar dos EUA, inflação global, 

manipulação da oferta de óleo pelo OPEC e alguns eventos geopolíticos, tanto os preços do 

petróleo bruto quanto os do ouro começaram a aumentar aproximadamente no mesmo tempo, 

e seguiram essa trajetória até a primeira metade de 2008. No segundo semestre de 2008, 

devido à grave crise financeira e econômica global, os grandes mercados de commodities 

sofreram, o preço do petróleo bruto caiu abruptamente, assim como o do ouro. Com o 

surgimento da expectativa de recuperação econômica global em 2009, houve maior demanda 

do mercado de commodities e ambas as séries de preços retomaram trajetória de alta. 

(ZHANG;WEI, 2010)  

 Dado que o ouro e o petróleo bruto são os principais representantes dos grandes 

mercados de commodities, e considerando as relevantes mudanças estruturais ao longo do 

tempo, é de importância prática crucial analisar a dinâmica de preços dessas commodities, e 

avaliar as relações entre elas e as variáveis de mercado. 
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2.1. Causalidade, cointegração e price discovery 

 

As importantes implicações econômicas e financeiras do movimento de preços do 

ouro e do petróleo foram abordados por diversos autores: o impacto da variação dos preços 

dessas duas commodities é diretamente aparente no consumo, na produção industrial e nas 

atividades de investimento, de forma que as mudanças de preços no mercado de commodities 

são de importância crucial para os investidores, porque a única maneira de os investidores 

gerarem retornos de investimentos em commodities é apostando nas direções dos preços. 

Apesar do ouro ter sido consistentemente líder para as expectativas de inflação ao longo de 

muitos anos, e os investidores utilizarem bastante o metal sob esta ótica, devido ao seu valor 

armazenado, muitas vezes alternam entre petróleo e ouro ou os combinam para diversificar 

seus portfólios (SOYTAS et al., 2009) 

No geral, uma série de pesquisas sobre a dinâmica de preços no mercado de petróleo 

bruto e no mercado de ouro, respectivamente, foi identificada e os dados históricos indicaram 

que seu movimento de preços se mostrou altamente relacionado, mas a literatura ainda não 

abrage de forma profunda e ampla estudos e análises sobre a interação dos dois mercados. 

Outras questões como, supondo forte influência entre os mercados de petróleo e ouro, qual 

pode ser a extensão da influência e qual a direção da relação lead-and-lag também são pouco 

exploradas, apesar de sua importância prática crucial. Portanto, uma investigação mais 

cuidadosa deve ser realizada. Para tanto, este artigo pretende explorar além do processo de 

formação de preços de cada mercado individulamente, a interação entre os dois mercados a 

partir das perspectivas de cointegração de preços e causalidade. 

Desde que Baek e Brock (1992) e Hiemstra e Jones (1994) propuseram a abordagem 

não linear do teste de causalidade de Granger, muitos autores a consideraram favorável e a 

utilizaram em muitos campos. Apesar da vasta literatura sobre a aplicação da abordagem de 

causalidade não linear de Granger, existem poucas publicações na tentativa de investigar a 

relação lead-and-lag não linear entre os mercados de petróleo bruto e ouro.  

 A cointegração ajuda a identificar o grau em que duas variáveis são sensíveis ao 
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mesmo preço médio em um período de tempo específico. Assim, esta medida não indica se 

os pares se movem na mesma direção ou na direção oposta, mas podem dizer se a distância 

entre eles permanece a mesma ao longo do tempo. A importância da análise de cointegração 

entre mercados no estudo de descoberta de preços deve-se ao fato da possibilidade de, sendo 

dois mercados cointegrados, haver influência de um mercado na formação de preços do outro 

(ADAMI; MIRANDA, 2011).  

Em relação ao estudo de price discovery, no presente trabalho serão utilizadas as duas 

medidas mais comuns (Information share e Component Share) para identificar as relações 

entre os mercados spot e futuro do ouro e petróleo individualmente. Aprofundando o 

entendimento a respeito dos conceitos que serão utilizados, information share deve medir a 

contribuição do mercado para a variância total do componente do passeio aleatório. 

Infelizmente, quando a matriz de variância não é normal, não existe uma solução única para o 

cálculo. Em vez disso, Hasbrouck (1995) mostra que é possível encontrar limites superiores e 

inferiores na participação de informações. Isto é, através de um modelo não linear de vetores 

autoregressivos (VAR), o modelo busca definir o processo de descoberta de preços de 

mercados cointegrados com base na parcela de variação dos choques pela qual cada mercado 

é responsável (RANIRO, 2018).  

Em relação a medida de component share, Gonzalo e Granger (1995), utilizaram a 

abordagem de decomposição de fatores comuns em mercados cointegrados para determinar o 

modelo. Foi utilizado um processo de correção de erros para obter fatores comuns que 

pudessem determinar as relações de descoberta de preço no mercado futuro. De posse dos 

fatores, os autores utilizaram uma combinação linear deles para definir os seus componentes. 

Diversos autores utilizaram as métricas para definir o processo de formação de 

preços em diferentes mercados e setores. Dentre os trabalhos que se dedicaram a determinar 

a relação entre mercados futuros e físicos neste processo, grande parte teve foco no setor 

agropecuário. Em muitos casos os resultados são consistentes e são utilizados de maneira 

complementar, contudo, existem exemplos de estudos com resultados divergentes. Nesses 

casos é necessário avaliar a existência de uma coerência analítica, ou até mesmo buscar 

confirmação dos resultados através do cálculo de outras medidas (RANIRO, 2018). 

Além do setor agrícola, as medidas de informação foram utilizadas para estudar, 

por exemplo, a relação entre os preços à vista e futuros das Bolsas Europeias durante o 
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segundo período do Esquema de Comércio de Emissões da União Europeia. Neste trabalho, 

Rittler (2012) analisa a transmissão de informações em dois momentos condicionais. Assim 

como será feito no presente estudo, a análise do compartilhamento de informações utilizou o 

método de Hasbrouck (1995) com base nos coeficientes estimados de um VECM, e para 

avaliar a dinâmica de curto prazo, baseou-se em testes de causalidade de Granger4. A 

diferença é que buscou-se revelar a descoberta de preço de longo prazo, por meio do cálculo 

de pesos fatoriais comuns de Schwarz e Szakmary (1994). Dessa forma, foi identificado que 

o mercado futuro lidera o processo de price discovery no curto prazo e que a sua participação 

aumenta ainda mais com o tempo. 

De acordo com Stock e Watson (1988), a informação de mercado é composta por duas 

partes: informação efetiva e informação ruidosa. Portanto, o preço real de mercado pode ser 

dividido em duas partes: preço efetivo e preço barulhento. Os mercados de petróleo e ouro 

incorporam a informação efetiva comum entre os dois mercados, que pode ser vista como uma 

referência importante da tendência geral dos grandes mercados de commodities, devido às 

posições dominantes do petróleo bruto e do ouro nos grandes mercados de commodities. No 

entanto, a contribuição dos dois mercados para o preço efetivo comum pode ser diferente, e o 

objetivo da pesquisa de descoberta de preço é examinar suas respectivas contribuições.  

Em uma perspectiva diferente, o artigo de Zhang e Wei (2010), estuda empíricamente 

sobre a interação entre o mercado de petróleo bruto e o mercado de ouro a partir das 

perspectivas de cointegração de preços, causalidade e descoberta de preços, de modo a 

fornecer algum suporte gratificante para reconhecer e analisar a dinâmica do petróleo bruto, 

ouro e até mesmo todo o grande mercado de commodities. Dentre as principais conclusões 

encontradas, estão o fato de que a magnitude da volatilidade do preço do petróleo bruto se 

mostra maior do que a do preço do ouro no período de amostragem — com as crescentes 

atividades especulativas dos fundos de índices, de 2004 a 2008, a magnitude da volatilidade 

de ambos quase dobrou. Além disso, o coeficiente de correlação 0,93 no período de 

amostragem, o que implica que os dois mercados adotam tendências de preços muito 

semelhantes e contêm alguma informação efetiva de preços comum.  

Em outra frente, Zhang e Wei (2010) relataram a relação de cointegração significativa 

entre o preço do petróleo bruto e o preço do ouro, tendo como fatores comuns, por exemplo, 
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a taxa de câmbio do dólar americano, fundamentos econômicos, eventos geopolíticos. Foi 

observado também causalidade linear unilateral significativa de Granger entre o mercado de 

petróleo bruto e o mercado de ouro, sendo que o retorno do preço do petróleo bruto Granger 

causa o movimento do retorno do preço do ouro, mas não vice-versa, o que significa que nos 

primeiros anos do século 21, o aumento do preço do petróleo bruto elevou o preço do ouro, 

mas não é o caso na direção oposta. Além disso, eles não têm nenhuma causalidade Granger 

não linear significativa. Portanto, pode-se argumentar que a interação entre o mercado de 

petróleo bruto e o mercado de ouro se mostra bastante direta. No presente trabalho as 

relações de cointegração entre os mercados foram analisadas em um período menos restrito, 

com objetivo de identificar consistência dos resultados. 

Por fim, ao anlisarem o preço efetivo comum entre o preço do petróleo bruto e o 

preço do ouro, foi descoberto que a contribuição do preço do petróleo bruto parece maior do 

que a do preço do ouro, o que implica que entre as tendências de preço da grande commodity 

mercado, o papel do petróleo bruto supera o do ouro. Isso mostra que, no período de 

amostragem, o petróleo bruto, como importante matéria-prima da produção industrial, 

ganhou notável posição de destaque no mercado e amplo reconhecimento dos investidores 

(ZHANG; WEI, 2010). 

No estudo de Kanjilal e Ghosh (2017), descreve-se as relações teóricas entre o 

mercado de ouro e petróleo a partir de três principais canais: primeiramente, para países 

importadores de petróleo, quando o preço desse material sobre, os preços gerais na economia 

tendem a subir com maiores custos de transporte e produção, o que cria uma pressão 

inflacionária e faz com que investidores busquem se hedgear comprando ouro. Outra 

explicação seria que este aumento inicial de preços, leva a um aumento na receita dos países 

exportadores, de forma a aumentar a demanda de ouro devido a suas características como 

mitigador de risco. Por fim, considera-se que o aumento no preço do petróleo impacta 

diretamente a produção de ouro,  restringindo sua oferta e elevando preços.  

As relações apresentadas complementam as hipóteses iniciais deste trabalho ao 

estudar em profundidade a relação cross-markets, assim como a consideração de que com a 

financeirização dos mercados, as commodities extrapolaram seu papel como simples matéria 

prima, passando a atuar como estratégia de investimento importante. Assim, o estudo de 
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Kanjilal e Ghosh (2017) segue a análise por uma perspectiva diferente, discutindo além das 

relações de cointegração, o processo de ajuste de curto prazo e a causalidade entre esses 

ativos após a crise financeira de 2008, a partir de um modelo de correção de erro de vetor de 

limite (TVECM) desenvolvido por Hansen and Seo (2002).  

Os resultados empíricos sugerem a eficácia do modelo de cointegração limítrofe sobre 

um modelo de cointegração linear significando não linearidade no longo prazo relação entre 

o preço do ouro e do petróleo. O estudo revela uma relação lead lag entre o ouro e o preço do 

petróleo, sugerindo "ouro" como porto seguro dos investidores contra a inflação. Este 

fenômeno, entretanto, existe apenas em um regime típico. Em contraste, em um regime 

extremo, com o preço do ouro dominando o mercado, os investidores são encontrados para 

alternar entre ouro e petróleo, a fim de diversificar o risco do portfólio. Isso indica que a 

relação entre o ouro e o preço do petróleo é não linear e assimétrica. O estudo supera estudos 

anteriores ao estabelecer o fato de que a relação entre ouro e petróleo é dependente do regime 

(KANJILAL; GHOSH, 2017). 

Narayan e Zheng (2010) também examinam a ligação teórica entre o petróleo como 

um impulsionador da inflação e a inflação como um impulsionador dos preços do ouro para 

avaliar se os preços do petróleo podem ser usados para prever mudanças nos preços do ouro. 

Eles descobriram que os dois são cointegrados em todos os vencimentos, indicando que os 

mercados são eficientes em conjunto.  

Essa visão é de certa forma reforçada no trabalho de Baffes (2007), argumentando que 

o petróleo é propulsor direto da inflação e esta, por sua vez, influencia os preços do ouro, 

como visto acima. A prata e o ouro são afetados por choques do petróleo, com choques 

aumentando sua volatilidade, ainda que ela seja suscetível a o controle por ações de política 

monetária. Baffes (2007) mostra que um aumento de $1 no preço do petróleo resultaria em um 

aumento de $ 0,34 no preço do ouro. 

Do ponto de vista teórico, os preços do ouro e do petróleo devem se mover juntos, uma 

vez que ambos são influenciados por fatores macroeconômicos comuns, como taxas de juros, 

taxas de câmbio e preços. Além disso, é frequentemente argumentado que tanto o ouro quanto 

o petróleo podem servir como ativos de hedge ou porto seguro em diferentes aspectos, 

fornecendo algumas informações sobre os movimentos futuros dos principais indicadores 
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econômicos devido à sua capacidade de incorporar expectativas sobre a trajetória futura da 

economia. (LE; CHANG,  2011).  

Uma causalidade entre os preços do petróleo e do ouro pode resultar da ideia de que 

choques no preço do petróleo têm um impacto negativo sobre a economia real e os preços das 

ações, levando os investidores a procurarem ativos alternativos, como o ouro, em termos de 

uma função de hedge ou porto seguro. O preço do ouro também pode mudar com o aumento 

dos preços do petróleo se os países exportadores de petróleo investirem suas receitas em ouro. 

No entanto, para esclarecer a direção da causalidade, a questão de qual das duas quantidades 

está mais intimamente relacionada à inflação parece de importância crucial. Pindyck e 

Rotemberg (1990) também ressaltam a visão de que um aumento nos preços do petróleo 

resulta em expectativas inflacionárias mais altas e uma maior demanda por ouro como um 

hedge contra este último (PINDYCK; ROTEMBERG, 1990). 

 Malliaris e Malliaris (2012) defendem que dependendo da estrutura das carteiras dos 

investidores, um aumento nos preços do ouro também pode levar a um enfraquecimento da 

demanda por petróleo, por exemplo, se o comportamento especulativo aumentar o preço do 

ouro ao longo do tempo como resultado de mudanças nas expectativas. Por outro lado, 

afirmam que o aumento dos preços do ouro pode sinalizar expectativas inflacionárias e fazer 

com que os países exportadores de petróleo busquem aumentos nos preços do petróleo. 

Finalmente, os preços do ouro e do petróleo só podem ser correlacionados, devido ao fato de 

que ambos refletem as mudanças no dólar americano (Le e Chang 2011).  
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2. METODOLOGIA  

3.1. Descrição dos Dados 

 

Os dados utilizados neste trabalho compõem uma base formada por preços diários em 

escala logarítimica, determinados em dólares, dos mercados físicos de ouro e petróleo, bem 

como dos mercados futuros do petróleo e do ouro, negociados na CME Exchange, 

respectivamente.  

Os dados da amostra foram coletados junto a um terminal da Bloomberg para todos os 

ativos, com exceção do petróleo spot, que teve a base extraída da Administração de 

Informações sobre Energia dos EUA (EIA, na sigla em inglês), no intervalo de 06/01/2005 a 

31/12/021, compreendendo um conjunto de 4.262 observações. 

Foram avaliadas as estatísticas descritivas dos dados, e, em relação aos preços médios, 

a análise em preços logarítmicos diminui a amplitude das diferenças, mas o mercado que se 

destacou no período analisado foi o futuro para o petróleo, sem diferença entre a média nos 

mercados de ouro. Em relação ao risco, medido pelo desvio padrão, o mercado de ouro 

também não apresentou diferenças, e o spot do petróleo foi ligeiramente maior. Foram 

realizados testes de normalidade Jarque-Bera5 para os mercados analisados, e os resultados 

indicaram que, em todos eles, a hipótese de normalidade é rejeitada ao nível de 1% de 

significância. 

  

 

 

 

 

TABELA 1 – Estatísticas descritivas dos preços diários das séries do mercado físico e 

mercados futuros (US$) entre 06/01/2005 e 31/01/2022 

 

5 Teste de Jarque-Bera busca determinar se os dados têm assimetria e curtose correspondente à 

distribuição normal. (FERREIRA, 2006) 
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 Gold Spot Gold Fut Brent Spot Brent Fut S&P 500 

Média 7,04 7,04 4,247 4,259 7,491 

Máximo 7,632 7,626 4,969 4,984 8,476 

Mínimo 6,023 6,022 2,21 2,962 6,517 

Desvio Padrão 0,38 0,38 0,35 0,34 0,42 

Jarque – Bera 718,67 716,34 143,62 45,57 194,22 

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

A evolução dos preços na amostra coletada pode ser observada na Figura 2, onde 

vemos a forte semelhança entre as trajetórias dos mercados futuro e spot de ambas as 

commodities, além do comportamento particularmente semelhante do petróleo e do índice 

acionário S&P 500. Os dados de preços diários nas bolsas analisadas correspondem às 

respectivas cotações de fechamento do contrato com primeiro vencimento em aberto (nearby). 

Após uma filtragem prévia para combinar as séries de preços para os mesmos dias de 

negociação (excluindo, por exemplo, feriados), verificou-se as características da série através 

de testes para diagnóstico de estacionariedade e autocorrelação. 

 

FIGURA 2 – Evolução dos preços logarítmicos dos mercados físicos e futuros do ouro e 

petróleo de 2005 a 2022. 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados extraídos de um terminal da Bloomberg e EIA 
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3.2. Estacionariedade das séries 

De acordo com Enders (2014), para que uma série temporal seja dada como 

estacionária, suas características estatísticas (média, variância e autocorrelação) devem 

permanecer em equilíbrio ao redor de um nível médio constante ao longo do tempo. Contudo, 

“a maior parte das séries que encontramos na prática apresenta alguma forma de não 

estacionariedade.” (MORETIN; TOLOI, 2006, p. 4). Nestes casos, a série seguirá um processo 

integrado de ordem 𝑑 - 𝐼(𝑑) - sendo d o número de diferenciações necessárias para que a série 

se torne estacionária, passando a seguir um processo I(0). 

A abordagem de Box Jenkins para determinar se uma série é estacionária, e, caso não 

seja, sua ordem de integração, consiste na avaliação visual dos correlogramas. Mas, estudos 

posteriores desenvolveram testes estatísticos convencionais para determinar as raízes unitárias 

e, consequentemente, a necessidade de diferenciação de cada série (RUSSO; 

RODRIGUES;CAMARGO, 2006).  

O teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) é o mais popular na literatura 

e será, também, utilizado no presente trabalho. Tal teste tem como hipótese nula a existência 

de apenas uma raiz unitária em relação às variáveis econômicas, isto é, essas variáveis são 

integradas de ordem 𝑑 - 𝐼(𝑑), 𝑑 > 0, enquanto a hipótese alternativa é de que essas variáveis 

são estacionárias. Consideremos primeiro o modelo simplificado por Enders (2014): 

 

𝑃𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1𝑃𝑡−1 + 휀𝑡 (2)     

 

Ao subtrair 𝑃𝑡−1 de ambos os lados obtemos: 

 

∆𝑃𝑡 = 𝑎0 + 𝛾𝑃𝑡−1 + 휀𝑡      

(3) 

 

Sendo que  𝛾 = 𝑎1 − 1  e 𝑎0 é o termo constante. Dickey and Fuller (1979) apresentam 

esse modelo de maneira mais complexa, considerando três regressões diferentes que podem 

ser utilizadas para testar a presença de raíz unitária: 

∆𝑃𝑡 = 𝛾𝑃𝑡−1 + 휀𝑡 (4)      
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∆𝑃𝑡 = 𝑎0 + 𝛾𝑃𝑡−1 + 휀𝑡 (5)     

 

∆𝑃𝑡 = 𝑎0 + 𝑎2𝑡 + 𝛾𝑃𝑡−1 + 휀𝑡 (6)     

 

A diferença entre as três equações é a presença dos elementos determinísticos 𝑎0 e 𝑎2𝑡, 

representando intercepto e tendência linear, respectivamente. O primeiro modelo é um passeio 

aleatório, o segundo, por sua vez, adiciona um intercepto (drift) e, por fim, o terceiro inclui, 

além do drift, uma tendência linear. 

Para que se possa definir o modelo adequado a cada série de preços, foi realizado o 

teste apresentado por Dickey e Fuller (1981), que avalia hipóteses conjuntas dos coeficientes 

para essa determinação. Os autores definem como𝜙1, 𝜙2e 𝜙3 as estatísticas F que testam as 

hipóteses nulas de que γ = 𝑎0= 0, γ =𝑎0= 𝑎2 = 0 e γ = 𝑎2 = 0, respectivamente.  

As estatísticas ϕ são construídas de modo que permitam testar as três seguintes 

hipóteses conjuntas dos processos regressivos apresentados nas equações 5, 6 e 7. Os valores 

críticos do teste ϕ podem ser calculados de acordo com a seguinte equação: 

 

𝜙𝑖 = [𝑆𝑄𝑅(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜) − 𝑆𝑄𝑅(𝑖𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜)/𝑟

𝑆𝑄𝑅(𝑖𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜)/(𝑇 − 𝑘)
 

(7)      

 

Sendo 𝑆𝑄𝑅(𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜) e 𝑆𝑄𝑅(𝑖𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜) as somas dos quadrados dos resíduos dos 

modelos restritos e irrestritos, respectivamente, onde o modelo mais restrito não apresenta 

constante nem tendência, e o mais irrestrito apresenta constante e tendência. O número de 

restrições está representado por 𝑟, 𝑇 é o número de observações da amostra, e, por fim, 𝑘 é o 

número de parâmetros estimados no modelo irrestrito.  

De acordo com Enders (2014), uma vez que sejam identificados problemas de 

autocorrelação seria, a versão aumentada do teste Dickey-Fuller (ADF) deve ser utilizada. 

Desta forma, o autor indica que uma quantidade apropriada de defasagens (lags) da variável 

dependente devem ser adicionadas às equações 3, 4 e 5. Assim, como uma forma ilustrativa, o 

modelo mais geral a ser testado assume a seguinte forma: 
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∆𝑃𝑡 = 𝛾𝑃𝑡−1 + ∑ 𝛽∆𝑃𝑡−𝑖+1

𝑝

𝑖=2

+ 휀𝑡 

     

(8) 

 

Enders (2014) indica que o número de defasagens da variável dependente utilizados 

em (9) é determinado a partir da minimização dos valores calculados dos critérios de 

informação. Os dois critérios mais utilizados na literatura são os de Akaike information 

Criterion (AIC) e Schartz Bayesian Information Criterion (BIC), que são definidos como: 

𝐴𝐼𝐶 = ln �̂�2 + 𝑛
2

𝑇
 

     

(9) 

 

𝐵𝐼𝐶 = ln �̂�2 + 𝑛
ln 𝑇

𝑇
 

(10)      

 

Considerando 𝑇 o número de observações da amostra, 𝑛 o número de parâmetros a 

serem estimados, a variância �̂�2 utilizada em (10) e (11) é estimada a partir dos resíduos das 

diversas especificações do modelo apresentado em (9): 

 

�̂�2 = ∑ 휀�̂�
2

𝑇

𝑡=1
 

     

(11) 

No presente trabalho, foi utilizado o critério de Schwarz (BIC) por ser considerado 

mais parcimonioso (ENDERS, 2004). 

No trabalho de Maddala e Kim (1998), afirma-se que um problema existente nos testes 

de raiz unitária é que, em todos eles, supõe-se que a tendência determinista é especificada 

corretamente. Perron (1989) argumentou que, se houver uma quebra na tendência 

determinista, então, testes de raiz unitária levarão a uma conclusão errônea de que existe raiz 

unitária, quando na verdade não existe. 

 No presente trabalho, a fim de evitar distorções nos resultados dos testes, procurou-se 

detectar a presença de múltiplas quebras estruturais nas séries de preços a partir de datas 

desconhecidas. Foi realizado o teste de quebra estrutural proposto por Bai e Perron (1998).  
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A metodologia proposta por Bai e Perron (1998) permite a estimação das quebras 

estruturais de maneira endógena, isto é, não é necessário conhecer previamente os pontos.  

Considerando um modelo com múltiplas quebras como o que segue: 

 

𝑦𝑡 = 𝑥𝑡
′𝛽 + 𝑧𝑡

′𝛿𝑗 + 𝑢𝑡 (12)     

 

No qual 𝑗 = 1, … , 𝑚 + 1 e 𝑡 = 𝑇𝑗−1 + 1, … , 𝑇𝑗. A variável dependente é representada 

por 𝑦𝑡, 𝑥𝑡  (𝑝𝑥1) e 𝑧𝑡 (𝑞𝑥1) são dois vetores de covariadas, 𝛽 e 𝛿𝑗 são os vetores de 

coeficientes e 𝑢𝑡 é o termo de erro. O objetivo aqui é estimar os vetores de coeficientes em 

conjunto com os pontos de quebra. Os coeficientes da matriz 𝛽 são constantes enquanto 𝛿 

sofre mudanças em cada quebra, sendo assim, seus coeficientes são estimados individualmente 

em cada período. Os parâmetros das matrizes são selecionados de forma minimizar a soma dos 

quadrados dos resíduos, como segue: 

(𝑌 − 𝑋𝛽 − �̅�𝛿)′(𝑌 − 𝑋𝛽 − �̅�𝛿) = ∑ ∑ [𝑦𝑡 − 𝑥𝑡
′𝛽 − 𝑧𝑡

′𝛿𝑖]
2

𝑇𝑖

𝑖−1+1

𝑚+1

𝑖=1 𝑡=𝑇

 

      

(13)   

 

 

 Com as letras maiúsculas representando a forma matricial do seu correspondente, 

como por exemplo 𝑌 = (𝑦1, … , 𝑦𝑇), e �̅� a matriz diagonal de 𝑍 (�̅� = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑍1, … , 𝑍𝑚+1)). 

Considerando que �̂�({𝑇𝑗}) e 𝛿({𝑇𝑗}) representam os resultados estimados, substituindo-os na 

função e supondo a soma geral dos quadrados dos erros é 𝑆𝑇(𝑇1, … , 𝑇𝑚), as datas de quebra 

(𝑇1, … , 𝑇𝑚) são dadas por: 

 

(�̂�1, … , �̂�𝑚) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑇1,…,𝑇𝑚
𝑆𝑇(𝑇1, … , 𝑇𝑚)  (14)      
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De forma resumida, o método de Bai e Perron (1998) utiliza um algoritmo que tem 

como base o princípio da otimização de Bellman6 para definir as quebras que minimizam o 𝑆𝑇 

do modelo. Mais detalhes sobre o teste podem ser obtidos em outros trabalhos, tal como 

Shikida et al. (2016).  

 

3.3. Cointegração 

 

Uma propriedade importante de séries não estacionárias é que pode existir uma 

combinação delas que seja estacionária. Quando isso acontece, dizemos que as séries são 

cointegradas. O conceito foi introduzido por m e Granger (1987), que afirmaram que as séries 

só podem ser cointegradas se forem não estacionárias e integradas de mesma ordem. Testar a 

cointegração em uma análise temporal é de extrema importância na determinação da 

existência de relação de longo-prazo entre as séries analisadas (MADALLA; KIM, 1998). 

 O primeiro teste para detectar a relação de longo prazo foi apresentada por Engle e 

Granger (1987). Este teste consiste na estimação de uma regressão de cointegração a partir da 

aplicação de um teste de raiz unitária tipo Dickey-Fuller nos resíduos de uma regressão linear 

entre duas variáveis.  

Outro teste, mais comumente utilizado, é o de Johansen e Juselius (1990). A 

abordagem proposta por tais autores pode ser vista como uma generalização multivariada do 

teste ADF, já explicado anteriormente. Esta é uma análise de raízes unitárias em combinações 

lineares de variáveis. O teste de Johansen e Juselius permite estimar, via máxima 

verossimilhança, um conjunto de vetores de cointegração em um sistema com mais de duas 

variáveis. Assim como no teste de Dickey-Fuller, a existência de raízes unitárias implica que 

distribuições assintóticas não se aplicam. 

A princípio, parte-se de um modelo de vetores autorregressivos (VAR) na forma 

genérica, com 𝑘 defasagens e sem o termo constante (JOHANSEN; JUSELIUS, 1990): 

 

 

6 A trajetória ótima de Bellman tem como propriedade: “quaisquer que tenham sido os passos anteriores, 

a trajetória remanescente deverá ser uma trajetória ótima com respeito ao estado resultante dos passos anteriores, 

ou seja, uma política ótima é formada de subpolíticas ótimas.” (BELLMAN, 1957). 
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𝑃𝑡 = 𝛤1𝑃𝑡−1+. . . +𝛤𝑘𝑃𝑡−𝑘 + 휀𝑡        (𝑡 = 1,2, … , 𝑇) (15) 

 

Em que 휀𝑡, … , 휀𝑇 seguem distribuição normal e 𝑃𝑡 é o vetor de preços (2×1). Caso seja 

detectada a presença de um vetor de cointegração, esse modelo precisa ser diferenciado e 

incluir um vetor de correção de erros (VEC), o que nos daria o Modelo VEC a seguir:   

 

∆𝑃𝑡 = 𝛱𝑃𝑡−1+𝛤1𝑃𝑡−1+. . . +𝛤𝑘𝑃𝑡−𝑘 + 휀𝑡 (16)   

 

No qual 𝑃𝑡 é um vetor (2 × 1), 𝛱 é uma matriz (2 × 2) que pode ser escrita em termos 

do vetor ou matriz dos parâmetros de ajuste α e do vetor ou matriz dos vetores de cointegração 

β, com 𝛱 = 𝛼𝛽′. 

Se as variáveis são cointegradas, isso significa que o posto da matriz 𝛱 é diferente de 

0, pois o número de vetores de cointegração é igual ao posto da matriz. Se o posto da matriz 

for menor do que o número de variáveis, seu determinante é 0. Para resolver essa questão, os 

autovalores (raízes características) são uma importante ferramenta, visto que, em matrizes 

quadradas, o determinante é igual ao produto dos autovalores (MADALLA; KIM, 1998).  

 Uma vez determinados os autovalores 𝜆1, . . . , 𝜆𝑛 da matriz 𝛱 a partir da maximização 

do modelo VECM, deve-se verificar se os mesmos são estatisticamente diferentes de zero. A 

fim de encontrar esse resultado, existem os testes do traço e do máximo autovalor propostos 

por Johansen e Juselius (1990). Para ambos os testes, a hipótese nula inicial é de não 

cointegração contra a alternativa de cointegração. A diferença entre os testes está na hipótese 

alternativa.  

O teste de autovalor máximo examina se o maior autovalor é zero em relação à 

hipótese alternativa de que o segundo maior autovalor é zero. Isto é, testa a hipótese nula de 

que o número de vetores de cointegração é igual a 𝑟∗, contra a hipótese alternativa de 

quantidade de vetores igual a 𝑟∗ + 1. A estatística do teste é definida como (ENDERS, 2014): 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟, 𝑟 + 1) = −𝑇 ln(1 − �̂�𝑟+1) (17)    

 



35 

 

 

O teste do traço, por sua vez, testa se o posto da matriz Π é menor, igual ou maior ao 

número de raízes características (𝑟∗). A hipótese nula é de que o posto é menor ou igual a 𝑟∗ 

(𝐻0: 𝑟 ≤ 𝑟∗), enquanto na alternativa é maior (𝐻1: 𝑟∗ < 𝑟) (ENDERS, 2014): 

 

𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑟) = −𝑇 ∑ ln(1 − �̂�𝑟+1)

𝑛

𝑖=𝑟+1

 
     

(18) 

 

Os valores críticos para os testes são apresentados em Johansen e Juselius (1990). 

Segundo Enders (2014), ignorar a existência de vetores de cointegração, pode trazer 

perdas significativas de relações de longo prazo. Portanto, é preferível estimar o VAR em 

primeira diferença para o caso de variáveis 𝐼(1) e não cointegradas. Dessa maneira, caso seja 

identificada cointegração entre as séries analisadas no presente trabalho, será estimado um 

Modelo VEC (VECM). 

 

3.4. Medidas de price discovery  

 

Ao estudar mercadorias e ativos financeiros negociados em mais de um mercado, como 

o petróleo e o ouro, é possível calcular a contribuição de cada mercado para o processo de 

formação de preços. Esta contribuição depende de como novas informações são incorporadas 

aos preços, da tecnologia disponível nos mercados e das relações entre eles. Neste trabalho, 

será analisado o processo de descoberta de preços nos mercados spot e futuro de petróleo e 

ouro individualmente, considerando a abordagem do information share, desenvolvida por 

Hasbrouck (1995) e do component share, desenvolvida por Gonzalo e Granger (1995). 

A medida de information share (IS) é fundamentada no conceito de cointegração e na 

estimação do Modelo de Correção de Erros. Considerando que quando dois ou mais mercados 

são cointegrados existe um fator comum nos preços, Hasbrouck (1995) busca calcular a 

contribuição de cada mercado no impacto que inovações causam nesse fator comum. Como 

esta medida se dá pela análise de pares de variáveis, neste trabalho são estimados os seguintes 

três modelos: 
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(
∆𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡𝑡

∆𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑓𝑢𝑡𝑡

) = 𝛼1𝛽1
′ (

∆𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡𝑡−1

∆𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑓𝑢𝑡𝑡−1

) + ∑ 𝛤1,𝑘

2

𝑘=1

(
∆𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡𝑡−𝑘

∆𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑓𝑢𝑡𝑡−𝑘

) + 휀1,𝑡 

 

(
∆𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡𝑡

∆𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑓𝑢𝑡𝑡

) = 𝛼2𝛽2
′ (

∆𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡𝑡𝑡−1

∆𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑓𝑢𝑡𝑡−1

) + ∑ 𝛤2,𝑘

2

𝑘=1

(
∆𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡𝑡𝑡−𝑘

∆𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑓𝑢𝑡𝑡−𝑘

) + 휀2,𝑡 

     

(19) 

  

 

Onde, os preços no mercado spot (para o ouro e o petróleo) e futuro (para o ouro e 

petróleo) estão representados, respectivamente, por 𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑠𝑝𝑜𝑡, 𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡 , 𝑃𝑔𝑜𝑙𝑑𝑓𝑢𝑡𝑡, 

e𝑃𝑏𝑟𝑒𝑛𝑡𝑓𝑢𝑡, e  ∆𝑃(𝑖)𝑡  =  𝑃(𝑖)𝑡  − 𝑃(𝑖)𝑡−1 representa a variação dos preços em cada mercado 

(𝑖) analisado, 𝛼1𝛽1
′  e 𝛼2𝛽2

′  são as matrizes 𝛱 de cointegração (2 × 1) de cada modelo, onde 

𝛼𝑖 representa uma matriz de correção de erros de dimensão (2 × 1) e 𝛽𝑖
′ uma matriz de vetores 

de cointegração de dimensão (1 × 2), 𝛤1,𝑘 𝑒 𝛤2,𝑘 são as matrizes (2 × 2) de coeficientes 

estimados na parte autoregressiva de cada modelo e 휀1,𝑡 e 휀2,𝑡 são vetores de erros de 

dimensão (𝑡 × 1).  

A partir dessa definição, Hasbrouck (1995) propõe que os resultados da estimação 

sejam transformados em vetores de médias móveis como a seguir: 

 

∆𝑃𝑡 = Ψ(L)𝑒𝑡      

(20) 

 

Sendo que 𝑃𝑡 é um vetor (2 × 1) com pares das variáveis de preço e Ψ(L) é um 

polinômio do operador de defasagem 𝐿. Como as séries de preços são cointegradas, o vetor da 

soma dos coeficientes, representado por  Ψ(1), tem todas as colunas idênticas por 

pressuposição. Como este vetor representa os impactos no longo prazo causados por uma 

perturbação em cada preço, podemos dizer que os impactos de longo prazo não variam entre 

as séries. 
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Considera-se que o termo Ψ(L)𝑒𝑡 é um componente de variação de preços que 

possivelmente representa impactos de novas informações, e possui variância dada por ΨΩΨ′. 

Sendo 𝜓 a representação da linha comum em Ψ(1), temos:  

𝑃𝑡  =  𝑃0  +  𝜓 (∑ 𝑒𝑠

𝑡

𝑠=1

) 𝜄 +  Ψ∗(𝐿)𝑒𝑡  
     

(21) 

 

Onde 𝑃0 = (𝑃01
+ 𝑃02

) = (𝑃01
, 𝑃02

) é um vetor constante com os preços iniciais 

(podendo revelar divergências não estocásticas) e Ψ∗(𝐿) é uma matriz polinomial do operador 

de defasagem. O segundo termo, 𝜓 (∑ 𝑒𝑠
𝑡
𝑠=1 )𝜄 , é p componente comum a todos os preços, e 

representa o produto entre um escalar de passeio aleatório e um vetor coluna unitário (𝜄), Por 

fim, o terceiro termo, Ψ∗(𝐿)𝑒𝑡, representa um processo estacionário de covariância de média 

zero.  

Para Hasbrouck (1995), o incremento 𝜓𝑒𝑡 na equação (22) é o componente da variação 

de preços que é permanentemente extraído de dentro do preço como um reflexo das novas 

informações, e sua variância é dada por 𝜓Ω𝜓′. No caso de a matriz de covariância ser 

diagonal, 𝜓Ω𝜓′ será composta por 𝑛 termos que mostrarão, cada um, a contribuição de cada 

mercado. Dessa forma, a participação de cada mercado é calculada pelo information share 

como: 

 

𝐼𝑆𝑗 =
𝜓𝑗

2𝜎𝑗𝑗

𝜓Ω𝜓′
 

     

(22) 

 

Onde 𝜓𝑗  é o j-ésimo elemento da matriz 𝜓 referente à soma dos coeficientes de média 

móvel das séries de preço, 𝜎𝑗𝑗 é o j-ésimo termo da matriz de covariância Ω. Um possível 

problema para o cálculo é quando os termos de erros são correlacionados. Uma das maneiras 

de corrigir esse erro seria diminuir o intervalo de tempo entre as observações. Como este 

procedimento pode não ser suficiente, Hasbrouck (1995) considera que deve ser feita uma 
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fatoração de Cholesky7 sobre a matriz Ω (não diagonal), gerando uma nova matriz 𝑀 

triangular inferior.  

Com isso, pode-se calcular a contribuição de cada mercado através do seguinte cálculo 

para o information share: 

𝐼𝑆𝑗 =
[(𝜓𝑀)𝑗]2

𝜓Ω𝜓′
 

     

(23) 

 

Em que (𝜓𝑀)𝑗 é o j-ésimo elemento da matriz 𝜓𝐹, em que 𝐹 é a decomposição do 

Cholesky de Ω. A matriz de decomposição de Cholesky depende de como os mercados estão 

ordenados. Assim, ao modificar a ordenação das séries de preços, é possível calcular um 

intervalo com o Information Share máximo e mínimo. 

Em relação ao segundo modelo, o de Gonzalo-Granger (1995), o foco é dado para a 

decomposição do fator comum em si. Também é considerado um VECM, porém em conjunto 

com uma combinação linear das variáveis para o cálculo do fator comum, o que permite a 

análise de tendências e sazonalidades das séries de maneira individual. A decomposição do 

fator comum 𝑓𝑡 de dimensão (𝑘 × 1) é feita a partir da combinação linear dos preços, sendo: 

 

𝑓𝑡 =  𝜂𝑃𝑡       

(24) 

 

Em que 𝜂 é um vetor de dimensão (𝑘 × 𝑝)  

A relação entre os fatores e as variáveis que é determinada pela equação anterior é 

essencial para esta análise. Os elementos de 𝑃𝑡 podem ser explicados em termos de 𝑓𝑡 mais 

alguns componentes estacionários como:  

𝑃𝑡 = 𝐴1𝑓𝑡 + �̃�𝑡      

(25) 

 

 

7 Fatoração de Cholesky é uma decomposição de uma matriz hermitiana e positiva definida no 

produto de uma matriz triangular inferior e sua matriz adjunta. (SOUSA et. al., 2017) 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Decomposi%C3%A7%C3%A3o_de_matrizes&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_Hermitiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_definida_positiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_triangular
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjugado_transposto
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Onde 𝐴1𝑓𝑡 representa a parcela do componente permanente e �̃�𝑡 a parcela do 

componente transitório de 𝑃𝑡. Assim, os autores afirmam que apenas alterações nos 

componentes permanentes têm efeitos no longo prazo.  

Gonzalo e Granger mostram que 𝜂 é a ortogonal do vetor de correção de erros 

normalizado, 𝛼1  =  (𝛾1, 𝛾2), mas também desenvolvem um teste para definir se algum 

componente do fator comum o determina exclusivamente. Essa especificação do fator comum 

é equivalente a considerá-lo como o preço um portfólio sendo 𝜂 os pesos de cada componente. 

Utiliza-se do vetor de correção de erros normalizado 𝛼1  para obtenção das medidas de CS. 

Dessa forma, as medidas de CS para os mercados 1 e 2 são (BAILLIE et al., 2002): 𝐶𝑆1 =

𝛾1 =
𝛼2

𝛼2−𝛼1
 , 𝐶𝑆2 = 𝛾2 =

𝛼1

𝛼1−𝑎2
 

 

3.5. Causalidade de Granger 

 Determinadas as relações de cointegração e o processo de formação de preços 

desses ativos, buscou-se entender se o comportamento desses ativos tem uma relação de 

causalidade e qual a direção desse fluxo. Isso poque a identificação de uma relação estatística 

entre duas ou mais variáveis, por mais forte que seja, nunca pode estabelecer uma relação 

causal entre elas (KENDALL;STUART, 1961). 

 

Dessa forma, foi utilizado o teste de causalidade proposto por Granger (1969), que tem 

como objetivo superar as limitações do uso de simples correlações entre variáveis — 

importante distinguir esses conceitos, já que  a correlação não implica causalidade (relação de 

causa e efeito). Em outras palavras, deve-se testar as hipóteses: 

{
𝐻0: 𝛿1 = 𝛿2  = . . . =  𝛿𝑝 = 0

𝐻1 : 𝛿𝑗 ≠  0
 

Sendo que a definição geral estabelecida em Granger (1980) aponta que para Ω𝑡 

representando toda a informação disponível até o período t, 𝑌𝑡 causa 𝑋𝑡+1 se: 

 

𝑃𝑟(𝑋𝑡+1 ∈ 𝐴|Ω𝑡) ≠ 𝑃𝑟(𝑋𝑡+1 ∈ 𝐴|Ω𝑡  −  𝑌𝑡 (26)      
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4. ANÁLISE DE RESULTADOS  

 

Feita a análise das estatísticas descritivas da série, para verificar se houve mudanças no 

comportamento dos preços ao longo do período analisado, a análise será feita de maneira 

segmentada. Com o intuito de testar a existência de possíveis quebras estruturais na tendência 

e definir a divisão dos períodos para análise, foi realizado o teste de Bai e Perron (1998), que 

apontou como resultado as cinco datas descritas na tabela abaixo, que praticamente 

coincidiram nos mercados.  

 

TABELA 2 – Datas de quebra estrutural a partir do teste de Bai e Peron (1998) para as séries 

dos mercados físicos e mercados futuros entre 06/01/2005 e 31/01/2022 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Sendo assim, após determinação das condições de estacionariedade e cointegração das 

séries, a análise dos resultados de price discovery foi realizada considerando o período 

completo de análise, e para os subperíodos divididos pelas quebras estruturais nos mercados 

analisados, descritos na Tabela 3 

 

 

 

 

 

Petróleo (futuro e spot) Ouro (futuro e spot) 

08/08/2008 09/10/2008 

05/08/2011 26/04/2011 

23/05/2014 15/11/2013 

06/12/2016 03/06/2016 

08/07/2019 08/07/2019 
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TABELA 3 – Subperíodos de análise a partir das quebras estruturais identificadas pelo teste de 

Bai e Peron (1998): 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

Assim, foi realizado o teste de Dickey-Fuller para as séries, e os resultados, a partir da 

análise de significância dos ϕ’s (Apêndice), estão descritos na Tabela 4. Assim, foram 

realizados os testes de raiz unitária de Dickey-Fuller aumentado (ADF) e os resultados para 

todas as séries indicaram a não rejeição da hipótese de presença de raiz unitária para todas as 

séries considerando nível de significância de 1%. Após repetir o teste nas séries diferenciadas, 

obteve-se o resultado esperado de estacionariedade das séries ao nível de 1% de significância. 

A Tabela 4 apresenta os resultados do teste ADF para a série completa (os resultados 

referentes aos subperíodos estão apresentados no Apêndice). 

Observado o comportamento de cada uma das séries de preço, foram aplicados os 

testes de cointegração do máximo autovalor e do traço, buscando identificar possíveis relações 

de longo prazo entre as séries. Os resultados para o período completo estão apresentados na 

Tabela 58. 

TABELA 4 – Resultados do teste de raiz unitária ADF para os preços diários das séries dos 

mercados físicos e mercados futuros entre 06/01/2005 e 31/01/2022 

 

8 Os resultados dos testes de cointegração de Johansen para os subperíodos estão apresentados no 

Apêndice. 

Subperíodos Petróleo (futuro e spot) Ouro (futuro e spot) 

1 06/01/2005 a 08/08/2008 06/01/2005 a 09/10/2008 

2 09/08/2008 a 05/08/2011 10/10/2008 a 26/04/2011 

3 06/08/2011 a 23/05/2014 27/04/2011 a 15/11/2013 

4 24/05/2014 a 06/12/2016 16/11/2013 a 03/06/2016 

5 07/12/2016 a 08/07/2019 04/06/2016 a 08/07/2019 

6 09/07/2019 a 31/01/2022 09/07/2019 a 31/01/2022 
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Série Estatística Especificação 

Ouro Spot 1,83 NS C 

∆ Ouro Spot -46,56*** C 

Ouro Futuro 1,80 NS C 

∆ Ouro Futuro -47,03*** C 

Brent Spot 0,22NS C 

∆ Brent Spot -48,54*** - 

Brent Futuro 0,31 NS C 

∆ Brent Futuro -46,02** - 

Nota:***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, 

respectivamente 

Nota 2: “C”, “C/T” e “-“ indicam modelo com constante, com constante e tendência e sem constante 

nem tendência, respectivamente.   

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

TABELA 5 – Resultados dos testes de cointegração de Johansen para as séries dos mercados 

físicos e mercados futuros entre 06/01/2005 e 31/01/2022 

  Estatística Valor Crítico 

Mercados Rank Traço Máx. Autovalor 10% 5% 1% 

Ouro Spot vs. 

Ouro futuro 

r = 0 316,77*** 311,04*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 5,72 5,72 6,5 8,18 11,65 

Petróleo Spot vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 91,92*** 85,85*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 6,08 6,08 6,5 8,18 11,65 

Ouro Spot vs. 

Petróleo Spot 

r = 0 15,59 11,25 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 4,34 4,34 6,5 8,18 11,65 

Ouro Futuro vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 19,43 10,11 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 6,27 3,41 6,5 8,18 11,65 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

Nota: Os valores críticos foram retirados de Osterwald-Lenum (1992) 
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A partir desses resultados, podemos observar que a um nível de 1% de significância 

tanto os mercados spot e futuro do ouro quanto os mercados spot e futuro do petróleo 

apresentam pelo menos um vetor de cointegração no período completo de 2005 a 2022, 

implicando a existência de uma relação de longo prazo entre os diferentes mercados de uma 

mesma commodity, confirmando as hipóteses iniciais do trabalho. Contudo, foi constatado que 

os fundamentos teóricos de relação entre as duas commodities não se reflete nos preços na 

análise de longo prazo, de forma que para uma análise de extensa abrangendo os diferentes 

ciclos econômicos, o presente trabalho analisa a dinâmica de preço dos mercados 

individualmente. 

Feitos os testes de cointegração descritos na Tabela 5, com a constatação da relação de 

longo prazo, serão analisados na próxima seção os resultados dos testes de information share e 

component share.  

Os resultados estão descritos na Tabela 6. É importante notar que os resultados estão 

apresentados com subscritos 1 e 2, sendo que o subscrito 1 é referente à primeira variável que 

está sendo testada. Por exemplo, ao analisar a coluna “Ouro Spot vs. Ouro Futuro”, o IS1 

representa o information share da variável Pgoldspot e o IS2 representa o information share 

da variável Pgoldfuturo. O mesmo padrão é repetido para as outras medidas de informação. 

 

TABELA 6 – Medidas de descoberta de preço no período entre 06/01/2005 e 31/01/2022 

Indicador Ouro Spot vs. Ouro Futuro Petróleo Spot vs. Petróleo Futuro 

IS1 54,32 25,87 

IS2 45,68 74,13 

CS1 88,87 10,12 

CS2 11,12 89,88 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: As medidas de IS estão representadas pela média entre o limite superior e inferior resultantes do 

teste. 

A parcela de informação de cada um dos mercados está relacionada às mudanças nos 

preços diante de novas informações. Ao analisar as medidas de descoberta de preços durante o 

período completo, da praça física com os mercados de futuros, confirmou-se a hipótese de 
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liderança do mercado físico na formação de preços do ouro, e do mercado futuro no caso do 

petróleo.  

 

4.1. Evolução das Medidas  

Nesta seção serão apontados qual a evolução das métricas dentro dos pares analisados 

nos seis períodos. Ao observar as imagens, pode-se notar que há uma variação mais 

significativa das medidas de component share do que as de information share, o que teria uma 

possível interpretação, apresentada por Yan and Zivot (2010), que são capazes de expressar os 

IS e CS de uma série de preços em termos da sua resposta dinâmica a choques permanentes e 

transitórios (os polinómios de atraso). Os resultados indicam que o CS é uma função das 

respostas dinâmicas das duas séries de preços apenas aos choques transitórios, enquanto o IS é 

uma função das respostas dinâmicas das duas séries de preços aos choques transitórios e 

permanentes.  

A partir da análise das Figuras 3 e 4 e da Tabela 7, é possível notar que o mercado spot 

do ouro se mantém consistentemente na liderança do processo de formação de preços, 

enquanto para o petróleo essa relação se dá de forma muito mais volátil. Com base nos estudos 

abordados sobre essas commodities e suas relações com as variáveis de mercado, uma possível 

explicação para essa diferença no comportamento das commodities vai de encontro com as 

hipóteses iniciais do trabalho de que os ativos são fundamentalmente diferentes. 

Isto é, devido ao valor intrínseco do ouro e seu relevante papel como reserva de valor é 

esperado que seu mercado físico seja dominante e bem desenvolvido. O petróleo por sua vez, 

tem sua comercialização vinculada ao movimento e atividade econômica, de forma que seus 

preços contam com influência significativa de movimentos especulativos. Assim, com base 

nos diferentes choques e mudanças na relação de oferta e demanda, o processo de formação de 

preços desta commodity é modificado. 

FIGURA 3 – Comparação da evolução das medidas de descoberta de preços no par “Ouro 

Spot vs. Ouro Futuro” entre 06/01/2005 e 31/01/2022 
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Fonte: Resultados da pesquisa.  

Nota: As medidas de IS estão representadas pela média entre o limite superior e inferior resultantes do 

teste. 

 

FIGURA 4 – Comparação da evolução das medidas de descoberta de preços no par “Petróleo 

Spot vs. Petróleo Futuro” entre 06/01/2005 e 31/01/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 

Resultados da pesquisa.  

Nota: As medidas de IS estão representadas pela média entre o limite superior e inferior resultantes do 

teste. 
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TABELA 7 – Medidas de descoberta de preços nos períodos de 1 a 5 

Indicador Ouro Spot vs. Ouro Futuro Petróleo Spot vs. Petróleo Futuro 

Período1:  06/01/2005 a 09/10/2008 06/01/2005 a 08/08/2008 

IS1 56,32 46,20 

IS2 43,68 53,80 

CS1 79,08 44,90 

CS2 20,91 55,10 

Período 2:  10/10/2008 a 26/04/2011 09/08/2008 a 05/08/2011 

IS1 64,27 54,22 

IS2 35,73 45,78 

CS1 66,91 62,13 

CS2 33,08 37,87 

Período 3:  27/04/2011 a 15/11/2013 06/08/2011 a 23/05/2014 

IS1 61,46 39,32 

IS2 38,54 60,67 

CS1 68,63 22,17 

CS2 31,36 77,83 

Período 4:  16/11/2013 a 03/06/2016 24/05/2014 a 06/12/2016 

IS1 

IS2 

CS1 

CS2 

55,42 

44,58 

95,62 

4,37 

31,91 

68,08 

5,16 

94,84 

Período 5: 04/06/2016 a 08/07/2019 07/12/2016 a 08/07/2019 

IS1 

IS2 

CS1 

CS2 

54,67 

45,33 

85,82 

14,17 

52,82 

47,18 

57,84 

42,16 

Período 6:  09/07/2019 a 31/01/2022 09/07/2019 a 31/01/2022 
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IS1 48,02 22,50 

IS2 51,98 77,50 

CS1 34,84 21,74 

CS2 65,15 78,26 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

Nota: As medidas de IS estão representadas pela média entre o limite superior e inferior resultantes do 

teste. 

É importante ressaltar que as medidas parecem consistentes entre si, ainda que em 

alguns momentos elas se modifiquem em intensidades diferentes, durante todos os períodos 

analisados o IS e CS para todos os mercados caminham na mesma direção, apontado para os 

mesmos resultados. Essa é uma forma de aumentar a confiança nas conclusões dos testes.  

4.2. Causalidade entre as variáveis 

A partir da análise da Tabela 8 com os resultados dos testes de causalidade entre os preços 

dos ativos, observamos que, a um nível de 5% de significância, o ouro futuro granger causa o 

ouro spot e o petróleo spot granger causa o petróleo futuro, apenas. As relações não são 

bidirecionais e nem observadas entre mercados de commodities diferentes. 

A Tabela 9, por sua vez, apresenta os resultados dos testes para as séries de retorno dos 

ativos, e nela encontramos mais relações entre as variáveis a um nível de 5% de significância. 

Os retornos do ouro futuro granger causam os retornos do ouro spot, mas neste caso o oposto 

também é verdadeiro, já para o petróleo, assim como na análise de preços, os retornos do 

mercado físico granger causam os retornos do mercado futuro, e não vice-versa. Por fim, pode 

ser constatado que os retornos do petróleo no mercado físico granger causam ambos os 

mercados analisados de ouro, sendo que o inverso não acontece.  

Algumas das possíveis explicações para este resultado são as relações teóricas entre 

as commodities, aprofundadas no trabalho já citado de Kanjilal e Ghosh (2017), que 

descrevem as relações a partir de três principais canais: primeiramente, para países 

importadores de petróleo, quando o preço desse material sobe, os preços gerais na economia 

tendem a subir com maiores custos de transporte e produção, o que cria uma pressão 

inflacionária e faz com que investidores busquem se hedgear comprando ouro. Outra 

explicação seria que este aumento inicial de preços, leva a um aumento na receita dos países 
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exportadores, de forma a aumentar a demanda de ouro devido a suas características como 

mitigador de risco. Por fim, considera-se que o aumento no preço do petróleo impacta 

diretamente a produção de ouro,  restringindo sua oferta e elevando preços.  

 

TABELA 8 – Causalidade de Granger entre os preços das variáveis no período entre 

06/01/2005 e 31/01/2022 

Indicador Causalidade 

Ouro Spot - Ouro Futuro 5,70* 

Ouro Spot - Petróleo Spot 2,78. 

Ouro Spot - Petróleo Futuro 2,70 

Ouro Futuro - Ouro Spot 601,86*** 

Ouro Futuro - Petróleo Spot 2,82. 

Ouro Futuro - Petróleo Futuro 2,44 

Petróleo Spot - Petróleo Futuro 210,89*** 

Petróleo Spot - Ouro Spot 0,25 

Petróleo Spot - Ouro Futuro 0,21 

Petróleo Futuro - Petróleo Spot 0,25 

Petróleo Futuro - Ouro Spot 0,08 

Petróleo Futuro - Ouro Futuro 0,07 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: ***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

TABELA 9 – Causalidade de Granger entre os retornos das variáveis no período entre 

06/01/2005 e 31/01/2022 

Indicador Causalidade 

Ouro Spot - Ouro Futuro 8,21** 

Ouro Spot - Petróleo Spot 0,12 

Ouro Spot - Petróleo Futuro 0,08 

Ouro Futuro - Ouro Spot 375,08*** 
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Ouro Futuro - Petróleo Spot 0,21 

Ouro Futuro - Petróleo Futuro 1,72 

Petróleo Spot - Petróleo Futuro 371,5*** 

Petróleo Spot - Ouro Spot 14,88*** 

Petróleo Spot - Ouro Futuro 7,31** 

Petróleo Futuro - Petróleo Spot 5,63* 

Petróleo Futuro - Ouro Spot 0,83 

Petróleo Futuro - Ouro Futuro 0,00 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

Nota: ***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente. 
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5 CONCLUSÃO  

Os preços dos mercados de petróleo e ouro podem ser vistos como uma referência 

importante da tendência geral dos grandes mercados de commodities, atuando como um 

insumo essencial para o desenvolvimento das nações. Considerando sua relevância, o presente 

trabalho se propôs a analisar as medidas de price discovery destes mercados. Assim, é possível 

orientar produtores, compradores e investidores a analisarem fatores relevantes na tomada de 

decisão ligadas a estas commodity.  

Com o intuito de avaliar o processo de absorção das inovações nos preços em 

mercados com características distintas, foram utilizados os dados referentes às negociações 

nos mercados físicos, com os preços determinados pela Administração de Informações sobre 

Energia dos EUA para o petróleo e moeda do Ouro (XAU – Onça de Ouro), com base na taxa 

de conversão mais comumente utilizada (para USD), bem como os preços de negociação na 

plataforma NYMEX em Nova York (que compõe o CME Group), como forma de captar o 

comportamento no mercado futuro.  

De posse dos dados, foram realizados testes de estacionariedade e cointegração para 

garantir que as séries se adequavam à análise. Por fim, buscando determinar qual dos 

mercados tem a maior parcela de informação no processo de formação dos preços, refletindo 

de maneira mais rápida as inovações para obter os resultados, foram calculadas as medidas de 

information share e component share.  

A análise abrange, além do período completo entre janeiro de 2005 e janeiro de 2022, 

cinco subperíodos determinados através de teste de quebra estrutural de Bai e Perron (1998). 

Os resultados mostraram, conforme era esperado, que o mercado spot lidera o processo de 

formação de preços do ouro e o mercado futuro o do petróleo.  

Foram feitas, ainda, as análises de causalidade de Granger para as séries de preços e 

retornos das variáveis, com o maior número de relações significativas identificadas na análise 

de retornos. Neste caso, além das causalidades entre diferentes mercados da commodity, 

constatou-se que os retornos do petróleo no mercado físico granger causam os retornos do 

ouro em ambos os mercados. 

Com isso, o presente trabalho tem a capacidade de auxiliar os agentes do mercado no 

processo de avaliação das informações necessárias para a tomada de decisão, isso porque eles 

passam a ter conhecimento da reação dos mercados frente a novas informações.  
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Por fim, sugere-se que em trabalhos futuros, buscando aumentar a precisão dos 

resultados, sejam realizados testes para avaliar o processo de formação de preços utilizando 

dados de alta frequência e/ou mais quantidades macroeconômicas. Além disso, para 

complementar a análise, podem ser feitas análises das medidas de informação com base em 

métodos de medidas únicas, como apresentado por Yan e Zivot (2010). 
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Apêndice 

 

TABELA 10 – Estatísticas Φ obtidas a partir do teste de Dickey Fuller para período entre 

06/01/2005 e 31/01/2022. 

 

Série Φ1 (drift) Φ3 (tendência) 

Ouro Spot 2,38* 0,96NS 

Ouro Futuro 2,39* 0,98NS 

Brent Spot 2,75** -0,85 NS 

Brent Futuro 2,57NS -0,90NS 

***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, respectivamente 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

TABELA 11 –Estatísticas Φ obtidas a partir do teste de Dickey Fuller para o período 1. 

 

Série Φ1 (drift) Φ3 (tendência) 

Ouro Spot 2,80** 2,63** 

Ouro Futuro 2,80** 2,58** 

Brent Spot 2,14* 1,80 NS 

Brent Futuro 1,98* 1,62NS 

***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, respectivamente 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 12 –Estatísticas Φ obtidas a partir do teste de Dickey Fuller para o período 2. 

Série Φ1 (drift) Φ3 (tendência) 
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Ouro Spot 4,15*** 4,10*** 

Ouro Futuro 2,34*** 4,28*** 

Brent Spot 3,48*** 3,71 *** 

Brent Futuro 3,43*** 3,79*** 

 

***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, respectivamente 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

TABELA 13 –Estatísticas Φ obtidas a partir do teste de Dickey Fuller para o período 3. 

Série Φ1 (drift) Φ3 (tendência) 

Ouro Spot 2,32* -2,36* 

Ouro Futuro 2,27* -2,37* 

Brent Spot 3,53*** -1,06NS 

Brent Futuro 3,43*** -1,03NS 

 

***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, respectivamente 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

TABELA 14 –Estatísticas Φ obtidas a partir do teste de Dickey Fuller para o período 4. 

Série Φ1 (drift) Φ3 (tendência) 

Ouro Spot 1,95NS -0,65NS 

Ouro Futuro 2,02* -0,72NS 

Brent Spot 1,01NS 0,04NS 

Brent Futuro 0,75NS 0,39NS 

 

***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, respectivamente 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

TABELA 15 –Estatísticas Φ obtidas a partir do teste de Dickey Fuller para o período 5. 

Série Φ1 (drift) Φ3 (tendência) 
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Ouro Spot 1,96NS 0,80NS 

Ouro Futuro 1,97* 0,82NS 

Brent Spot 1,68NS 0,65NS 

Brent Futuro 1,57NS 0,58NS 

***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, respectivamente 

Fonte: Resultados da pesquisa.  

 

TABELA 16 –Estatísticas Φ obtidas a partir do teste de Dickey Fuller para o período 6. 

Série Φ1 (drift) Φ3 (tendência) 

Ouro Spot 2,19* 0,88NS 

Ouro Futuro 2,31* 0,96NS 

Brent Spot 1,83NS 1,78NS 

Brent Futuro 1,77NS 2,01* 

 

***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, respectivamente 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 17 – Resultados do teste de raiz unitária ADF para os preços diários das séries dos 

mercados físicos e mercados futuros no período 1. 

Série Estatística Especificação 
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Ouro Spot -2,86 NS C 

∆ Ouro Spot -9,21*** C 

Ouro Futuro -2,82 NS C 

∆ Ouro Futuro -9,31*** C 

Brent Spot -2,19NS C 

∆ Brent Spot -8,60*** - 

Brent Futuro -1,98 NS C 

∆ Brent Futuro -8,84*** - 

Nota:***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, 

respectivamente 

Nota 2: “C”, “C/T” e “-“ indicam modelo com constante, com constante e tendência e sem constante 

nem tendência, respectivamente.   

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

TABELA 18 – Resultados do teste de raiz unitária ADF para os preços diários das séries dos 

mercados físicos e mercados futuros no período 2. 

Série Estatística Especificação 

Ouro Spot -3,53 NS C 

∆ Ouro Spot -10,41*** C 

Ouro Futuro -3,58 NS C 

∆ Ouro Futuro -10,50*** C 

Brent Spot -4,27NS C 

∆ Brent Spot -9,04*** - 

Brent Futuro -4,22 NS C 

∆ Brent Futuro -8,68** - 

Nota:***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, 

respectivamente 

Nota 2: “C”, “C/T” e “-“ indicam modelo com constante, com constante e tendência e sem constante 

nem tendência, respectivamente.   

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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TABELA 19 – Resultados do teste de raiz unitária ADF para os preços diários das séries dos 

mercados físicos e mercados futuros no período 3. 

Série Estatística Especificação 

Ouro Spot -2,37 NS C 

∆ Ouro Spot -7,93*** C 

Ouro Futuro -2,28 NS C 

∆ Ouro Futuro -7,82*** C 

Brent Spot -3,25NS C 

∆ Brent Spot -8,60*** - 

Brent Futuro -3,42 NS C 

∆ Brent Futuro -9,02* - 

Nota:***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, 

respectivamente 

Nota 2: “C”, “C/T” e “-“ indicam modelo com constante, com constante e tendência e sem constante 

nem tendência, respectivamente.   

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

TABELA 20 – Resultados do teste de raiz unitária ADF para os preços diários das séries dos 

mercados físicos e mercados futuros no período 4. 

Série Estatística Especificação 

Ouro Spot -2,52 NS C 

∆ Ouro Spot -7,98*** C 
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Ouro Futuro -2,59 NS C 

∆ Ouro Futuro -8,00*** C 

Brent Spot -1,36NS C 

∆ Brent Spot -7,54*** - 

Brent Futuro -1,18 NS C 

∆ Brent Futuro -8,07* - 

Nota:***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, 

respectivamente 

Nota 2: “C”, “C/T” e “-“ indicam modelo com constante, com constante e tendência e sem constante 

nem tendência, respectivamente.   

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

TABELA 21 – Resultados do teste de raiz unitária ADF para os preços diários das séries dos 

mercados físicos e mercados futuros no período 5. 

Série Estatística Especificação 

Ouro Spot -1,93 NS C 

∆ Ouro Spot -9,79*** C 

Ouro Futuro -1,97 NS C 

∆ Ouro Futuro -10,00*** C 

Brent Spot -1,96NS C 

∆ Brent Spot -8,90*** - 

Brent Futuro -1,68 NS C 

∆ Brent Futuro -8,29** - 

Nota:***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, 

respectivamente 

Nota 2: “C”, “C/T” e “-“ indicam modelo com constante, com constante e tendência e sem constante 

nem tendência, respectivamente.   

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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TABELA 22 – Resultados do teste de raiz unitária ADF para os preços diários das séries dos 

mercados físicos e mercados futuros no período 6. 

Série Estatística Especificação 

Ouro Spot -1,76 NS C 

∆ Ouro Spot -9,16*** C 

Ouro Futuro -1,72 NS C 

∆ Ouro Futuro -9,90*** C 

Brent Spot -2,06NS C 

∆ Brent Spot -6,85*** - 

Brent Futuro -1,88 NS C 

∆ Brent Futuro -7,55* - 

Nota:***, **, *, NS indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10% e não significante, 

respectivamente 

Nota 2: “C”, “C/T” e “-“ indicam modelo com constante, com constante e tendência e sem constante 

nem tendência, respectivamente.   

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

TABELA 23 – Resultados dos testes de cointegração de Johansen para as séries dos mercados 

físicos e mercados futuros no período 1. 

  Estatística Valor Crítico 

Mercados Rank Traço Máx. Autovalor 10% 5% 1% 

Ouro Spot vs. 

Ouro futuro 

r = 0 159,81*** 159,14*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 0,67 0,67 6,5 8,18 11,65 

Petróleo Spot vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 53,68*** 52,59 *** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 1,10 1,10 6,5 8,18 11,65 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

Nota: Os valores críticos foram retirados de Osterwald-Lenum (1992) 

 

TABELA 24 – Resultados dos testes de cointegração de Johansen para as séries dos mercados 

físicos e mercados futuros no período 2. 

  Estatística Valor Crítico 

Mercados Rank Traço Máx. Autovalor 10% 5% 1% 

Ouro Spot vs. 

Ouro futuro 

r = 0 64,24*** 63,85*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 0,39 0,39 6,5 8,18 11,65 

Petróleo Spot vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 41,78*** 40,00 *** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 1,78 1,78 6,5 8,18 11,65 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

Nota: Os valores críticos foram retirados de Osterwald-Lenum (1992) 

 

 

 

 

 

TABELA 25 – Resultados dos testes de cointegração de Johansen para as séries dos mercados 

físicos e mercados futuros no período 3. 

  Estatística Valor Crítico 

Mercados Rank Traço Máx. Autovalor 10% 5% 1% 

Ouro Spot vs. 

Ouro futuro 

r = 0 288,22*** 287,18*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 1,04 1,04 6,5 8,18 11,65 

Petróleo Spot vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 57,11*** 46,69*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 10,42** 10,42** 6,5 8,18 11,65 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

Nota: Os valores críticos foram retirados de Osterwald-Lenum (1992) 
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TABELA 26 – Resultados dos testes de cointegração de Johansen para as séries dos mercados 

físicos e mercados futuros no período 4. 

  Estatística Valor Crítico 

Mercados Rank Traço Máx. Autovalor 10% 5% 1% 

Ouro Spot vs. 

Ouro futuro 

r = 0 268,03*** 264,36 *** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 3,67 3,67 6,5 8,18 11,65 

Petróleo Spot vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 64,70*** 60,54*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 4,15 4,15 6,5 8,18 11,65 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

Nota: Os valores críticos foram retirados de Osterwald-Lenum (1992) 

 

 

 

 

 

TABELA 27 – Resultados dos testes de cointegração de Johansen para as séries dos mercados 

físicos e mercados futuros no período 5. 

  Estatística Valor Crítico 

Mercados Rank Traço Máx. Autovalor 10% 5% 1% 

Ouro Spot vs. 

Ouro futuro 

r = 0 203,24*** 199,01*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 4,22 4,22 6,5 8,18 11,65 

Petróleo Spot vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 29,53*** 26,85*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 2,68 2,68 6,5 8,18 11,65 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

Nota: Os valores críticos foram retirados de Osterwald-Lenum (1992) 
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TABELA 28 – Resultados dos testes de cointegração de Johansen para as séries dos mercados 

físicos e mercados futuros no período 6. 

  Estatística Valor Crítico 

Mercados Rank Traço Máx. Autovalor 10% 5% 1% 

Ouro Spot vs. 

Ouro futuro 

r = 0 40,19*** 35,26*** 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 4,94 4,94 6,5 8,18 11,65 

Petróleo Spot vs. 

Petróleo Futuro 

r = 0 16,24*** 14,77* 15,66 17,95 23,52 

r ≤ 1 1,48 1,48 6,5 8,18 11,65 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

***, **, *, indicam significância aos níveis de 1%, 5%, 10%, respectivamente 

Nota: Os valores críticos foram retirados de Osterwald-Lenum (1992) 

 

 

 


