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RESUMO 

 

 

Como os preços das ações das companhias tanto refletem quanto influenciam o comportamento 

do mercado, a realização de estudos sobre esses preços são de fundamental importância para as 

tomada de decisões dos agentes econômicos. Nesse sentido, o presente trabalho teve como 

objetivo analisar a relação entre os preços das ações da empresa Petrobras (PETR4) e sua 

American Depositary Receipts (ADRs). A metodologia utilizada foi o emprego do modelo de 

séries temporais vetor auto regressivos (VAR/VEC) com o teste de cointegração de Johansen a 

fim de verificar se o par PETR4/ADR PBR possui relação de curto e de longo prazo. Para a 

estimação desse modelo, foram utilizadas séries semanais de preços dos ativos no período de 5 

de janeiro de 2014 até 25 de julho de 2021. As séries demonstraram uma relação de 

cointegração, o que sugere a possibilidade de arbitragem, com o par PETR4/ADR PBR 

possuindo potencial para ser utilizado na estratégia de pairs trading. Além disso, o teste de 

causalidade e a função impulso-resposta indicaram que a PETR4 causa a sua ADR PBR, e 

quando há um choque tanto da ADR PBR sobre a PETR4 quanto um choque da PETR4 sobre 

a ADR RBR, há um aumento acentuado nas oscilações dos preços nas primeiras 30 semanas, e 

a partir daí os preços se estabilizam. Já para a decomposição da variância, 52 semanas após um 

choque sobre a variável PETR4, a maior parte da variância do erro de previsão se deve a ADR 

PBR, aproximadamente 90,61%, e aproximadamente 9,38% deve-se a outra variável, PETR4. 

E 52 semanas após um choque sobre a variável PBR, a maior parte da variância do erro de 

previsão deve-se a ela própria (95,63%) e aproximadamente 4,37% deve-se da ADR PBR. 

 

Palavras-chave: Arbitragem; Petrobras; ADR; Pairs trading; Séries temporais. 



ABSTRACT 

 

As the prices of companies' shares represent the behavior of the market, conducting studies on 

these prices are of fundamental importance for decision-making by economic agents. In this 

sense, this work analyzed the relationship between the prices of Petrobras PN (PETR4) shares 

and its respective American Depositary Receipts (ADRs). The methodology used was the 

vector autoregressive time series model (VAR/VEC) with the Johansen cointegration test to 

verify if the pair PETR4/ADR PBR has a long-term relationship. To estimate this model, 

weekly asset price series were used from January 5, 2014 to July 27, 2021. The series 

demonstrated a cointegration relationship, which concludes that there is a possibility of 

arbitrage, and the pair PETR4/ADR PBR can be used in pairs trading strategy. Furthermore, 

the causality test and the variance of the error decomposition and the impulse-response function 

indicated that PETR4 causes its ADR PBR, and when there is both a shock from PBR to PETR4 

and a shock from PETR4 to PBR, there is a sharp increase in the first 30 weeks, and after that 

the variable stabilizes. For the decomposition of the variance, 52 weeks after a shock on the 

variable PETR4, most of the variance in the forecast error is due to PBR (ADR ) (approximately 

90.61%), and approximately 9.38% is due to another variable (PETR4). And 52 weeks after a 

shock on the PBR variable, most of the forecast error variance comes from itself (95.63%) and 

approximately 4.37% comes from the PBR stock. 

 

Keywords: Arbitrage, Petrobras, ADR; Pairs trading; Time series. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O mercado de capitais é fundamental na captação de investimentos para as empresas e 

possui grande atratividade aos investidores devido aos menores custos e maior rapidez nas 

transações. Seu surgimento foi fundamentado em dois princípios: contribuir para o 

desenvolvimento econômico, impulsionando capitais para os investimentos, estimulando a 

formação de poupança privada; e permitir e orientar a estruturação de uma sociedade pluralista, 

baseada na economia de mercado, com participação coletiva na riqueza e nos resultados da 

economia (PINHEIRO, 2019).   

O mercado de capitais é segmentado entre mercado primário e secundário, no primário 

se dá a compra das ações, e é também neste que se dá a captação de recursos para o 

financiamento do investimento das empresas pelo IPO (Initial Public Offering), em português 

significa Oferta Pública Inicial (OPI). Já no mercado secundário ocorre a negociação das ações 

entre os investidores e é o mesmo que garante a liquidez dos papéis que foram obtidos no 

mercado primário. Neste mercado, são negociados ativos como as ações e as debêntures. Ambos 

os ativos são oferecidos pelas empresas ao público para a captação de recursos, com a 

diferenciação de que as ações são títulos de renda variável que quando adquiridas pelo 

investidor lhe dá a condição de sócio da empresa e as debêntures são títulos de renda fixa que 

dão ao investidor a condição de credor da empresa.  

Nesse sentido, as origens do capital para o investimento empresarial são os recursos 

próprios e capital de terceiros. Entre os recursos próprios, estão os provenientes da emissão de 

ações que é um título de renda variável no qual não existe prazo para pagamento dos valores 

recebidos pela empresa dos acionistas e a remuneração dos acionistas ocorre via recebimento 

de dividendos, apenas em caso de lucro da empresa. Já no caso de capital de terceiros, como as 

debêntures, tem-se um título de dívida de renda fixa no qual o seu detentor possui o direito de 

recebimento dos juros e do principal até a data de seu vencimento.   

Ações representam a menor parcela do capital social de uma empresa e confere aos 

investidores a participação nos lucros da empresa na forma de dividendos. No caso da primeira 

emissão pública de ações, a empresa obtém o registro como “Companhia Aberta” junto à 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e passa a ser uma Sociedade Anônima (S.A.). A 

primeira oferta pública de ações é denominada de IPO e as suas ações são negociadas na bolsa 

de valores do Brasil, B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão. A abertura do mercado permite a atração 
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de recursos para investimentos de longo prazo das empresas e consequentemente contribuindo 

para o crescimento econômico.   

Uma empresa pode também obter investimento estrangeiro por meio da dupla listagem 

disponibilizando suas ações em diferentes mercados. Um exemplo disso são os Depositary 

Receipts (DRs) e, mais especificamente, considerando a relevância dos EUA, os American 

Depositary Receipts (ADRs).  

Os American Depositary Receipts (ADRs) traduzindo, recibos depositários americanos, 

foram introduzidas pelo banco americano JP Morgan em 1927 como uma forma de investidores 

norte-americanos diversificarem seus investimentos internacionalmente. As ADRs fornecem 

vantagens para empresas e aos investidores; para o investidor; é uma forma de diversificar seus 

investimentos e para as empresas, é uma forma de captar recursos e divulgação do nome da 

mesma, sendo suas negociações feitas no mercado de capitais.   

As ADRs são emitidas na New York Stock Exchange (NYSE), American Stock 

Exchange (AMEX) e Nasdaq. Entre as ADRs brasileiras pode-se citar o Itaú Unibanco, Banco 

Bradesco, Petrobras, Ambev, Vale, entre outros. No Brasil a empresa pioneira a lançar ADRs 

na Bolsa de Nova York foi a Aracruz Celulose. O tema relacionado às ADRs é importante, e 

prova disso são os trabalhos já realizados sobre esse tema: como o de Procianoy e Kwitko 

(2007), De Medeiros e Tiberio (2009), Sakamoto (2011), entre outros. 

No caso do presente estudo, é analisada a relação entre os preços das ações das Petrobras 

negociadas no Brasil (PETR4) e as suas ADRs (PBR - Petróleo Brasileiro Petrobras) negociadas 

no Mercado Brasileiro e ADR no Mercado Norte-Americano no período de 5 de janeiro de 2014 

até 25 de julho de 2021. A importância desse tema se dá pela relevância da empresa para a 

economia, mesmo após ter sido retirado seu monopólio da exploração, produção, refino e 

transporte, pela lei 9.478 que permitiu a ampla concorrência, trazendo a entrada de outras 

empresas no mercado de petróleo e gás.   

Mesmo após os escândalos de corrupção, a empresa continuou tendo sua importância 

na produção de petróleo e em 2018 atingiu o décimo lugar no ranking das maiores empresas 

produtoras de petróleo e gás (FORBES, 2021). Além disso, o petróleo é uma das fontes de 

energia mais utilizadas, apesar de ser poluente; e é uma das commodities mais importadas 

produzidas pelo Brasil, também sendo utilizada como matéria prima de diversos bens de 

consumo e contribuindo para o crescimento econômico. 

 A Petrobras está entre uma das maiores empresas de capital aberto da América Latina. 

Além disso, as ações da empresa possuem uma das maiores participação no Índice Bovespa, 
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que é o principal indicador do mercado acionário brasileiro. Atualmente a PETR4, participa 

com 5,57% do IBOVESPA. Em relação aos investidores da empresa, 41,65% dos investidores 

da companhia não são brasileiros e 19,53% de sua composição acionaria é de ADRs. 

(INVESTIDOR PETROBRAS, 2021) 

As ADRs da Petrobras estão entre as mais negociadas em 2021, alcançando US$ 385,9 

milhões até o dia 12 de março ficando atrás apenas da VALE ON, representando 20,81% do 

total das ADRs brasileiras negociadas nas bolsas dos EUA (ECONOMATICA, 2021). Nesse 

sentido, o questionamento do estudo é: existe uma relação de cointegração entre a ação da 

Petrobras na bolsa brasileira e sua ADR e qual dessas ações seria a líder na transmissão de 

informações?  

A hipótese do estudo é que os preços das ações negociadas no mercado brasileiro e das 

ADRs são cointegrados. Essa informação é importante porque ações cointegradas podem ser 

utilizadas em negociações atrativas para os investidores, como a negociação de pares (pairs 

trading), na qual as posições abertas se protegem e possibilita ganhos tanto na alta quanto na 

baixa no mercado.  A metodologia de pairs trading, ou estratégia de pares consiste em 

identificar pares de ativos que possuam relação de longo prazo, ou seja, são cointegrados, e 

observar quando essa relação apresentar desvios do equilíbrio. Então, o ativo que está 

sobrevalorizado é vendido e compra-se o ativo que está subvalorizado. 

O método para o desenvolvimento da atual pesquisa foi baseado no emprego do teste de 

cointegração de Johansen e na estimação dos modelos de vetores auto regressivos (VAR) e de 

correção de erros (VEC). Foi realizada a análise da relação entre os preços diários das ações da 

Petrobras negociadas no Brasil e as ADRs, no período de 5 de janeiro de 2014 até 25 de julho 

de 2021. O período foi selecionado devido as denúncias de corrupção investigada pela Lava 

Jato.  

Em tempo, o presente estudo aborda a temática de arbitragem nos processos de 

negociações de ações, que pode ser uma forma de o investidor obter lucros como em 

negociações pairs trading, além de atrair investimento estrangeiro e melhorar a visibilidade da 

empresa, e também reduzir a dependência do mercado acionário local. Também se mostra como 

uma oportunidade de comprar ações estrangeiras mais facilmente e diversificar seu portfólio, 

diminuindo os riscos.   

 A arbitragem pode vir a contradizer a lei do preço único, onde dois produtos idênticos, 

produzidos por países diferentes, possuem o mesmo preço. Usando a arbitragem, o investidor 

pode obter lucro, por meio da diferença de preços entre dois mercados. Porém, a realidade se 
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mostra mais complexa devido a fatores como impostos sobre a importação e exportação e custos 

de transação. 
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2. OBJETIVOS 

 2.1 Objetivo Geral 

Analisar a relação entre o preço da ação da Petrobras negociada no Brasil (PETR4) e as 

suas ADRs PBR no período de 5 de janeiro de 2014 até 25 de julho de 2021. 

2.2 Objetivos específicos 

a. Determinar as defasagens temporais de ajustes entre os preços.  

b. Identificar como as séries são formadas e qual o sentido e intensidade da 

transmissão de informações entre os mercados. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

Sakamoto (2011) avaliou as oportunidades de arbitragem, por meio de comparações de 

preços de ações no mercado doméstico e dos ADR no mercado norte-americano. Usando 33 

programas de ADRs, no site da bolsa de valores de Nova York (NYSE), por meio do teste de 

hipóteses, o autor concluiu que há possibilidades de arbitragem entre os dois mercados.  

Bortoli (2005) analisou alterações no comportamento das ações no mercado interno 

(focado em volatilidade dos retornos dos papéis, volume negociado, rentabilidade e liquidez), 

usando uma amostra de 17 programas, comparando o antes e depois da listagem dos ADRs na 

Bolsa de Nova York (NYSE).  Em relação aos retornos e volatilidade, os resultados foram não 

significativos estatisticamente, portanto, não conclusivos. Já para o volume e liquidez, 

observou-se aumentos significativos em seus índices para a maioria das ações individuais.  

Já Nunes (2013) procurou identificar as oportunidades de arbitragem entre as ações 

brasileiras listadas no BOVESPA e suas respectivas ADRs presentes na Bolsa de Nova York. 

Utilizando-se o critério de liquidez, foram selecionados 24 ativos, entre eles AMBEV, Petrobras 

e Vale. Analisaram-se tanto os ativos de maior quanto os de menor liquidez, a fim de verificar 

se a liquidez afetava os preços. Os ativos selecionados foram cotados de minuto a minuto, 

durante um intervalo de três meses. Também se levaram em conta os custos de operação. Os 

resultados obtidos permitiram concluir que dependendo da estrutura de custos, há 

oportunidades de lucro.  

Oliveira (2014) estudou o custo de carregamento, utilizando o índice de ações 

BOVESPA (atualmente B3) e seu contrato futuro, no intuito de buscar explicar a relação entre 

os preços à vista e no futuro. Cash and carry é a forma como é conhecida a estratégia de 

arbitragem do futuro.  

Realizando um estudo sobre o comportamento das ações de empresas brasileiras e de 

suas ADRs em períodos próximos ao 1º dia ex-dividend, Procianoy e Kwitko (2007) 

verificaram pela análise dos preços que na comercialização das ADRs ocorreram, em média, 

um prêmio em relação às suas respectivas ações. Observaram que:  

“Analisando os retornos, pode-se perceber que as ações locais tiveram um desempenho 

médio superior ao das ADRs nos dias anteriores à data do evento. Isto sugere que os 

investidores preferem comprar ações às ADRs em função da menor tributação dos dividendos 

no Brasil. Essa tendência se inverte na data do evento, quando as ADRs obtiveram um retorno 

superior ao das ações locais.”.  
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Sakamoto (2011) fez um estudo com objetivo de analisar se há oportunidades de 

arbitragem, comparando as ações brasileiras e suas ADRs. Concluiu-se que há assimetria de 

informação e há oportunidades de arbitragem entre os dois mercados. De Medeiros e Tiberio 

(2009) Procuraram determinar os fatores que levam as empresas a listar suas ações em bolsas 

de valores estrangeiras, realizando uma análise econômico-financeira das firmas listadas no 

exterior. Os resultados mostraram que em geral, as empresas têm altos níveis de investimento, 

são dinâmicas, e que um dos fatores que pode ter levado essas empresas a listar suas ações no 

exterior pode ser a necessidade de outras fontes de capitalização, ou para conseguir mais 

visibilidade.  

Kawamoto (2009) busca procurar se há cointegração entre 32 ADRs e suas respectivas 

ações, investigando se há relação de longo prazo entre as mesmas. Inicialmente, foi utilizado o 

teste de raiz unitária, seguido do teste de cointegração de Engle e Granger e também o teste de 

cointegração de Johansen. Dos 32 pares de ações e ADRs, apenas 15 apresentaram presença de 

cointegração.  

Barbosa, Camargos e Gomes (2003) analisam as oportunidades de arbitragem das 

ADRs, comparando preços diários das ações brasileiras com suas respectivas ADRs, entre o 

período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2001. Concluiu-se que os preços das ADRs têm 

forte relação com os preços das ações da Bovespa, mas isso não significa que não possua 

oportunidades de arbitragem ou que os mercados se comportem de forma completamente 

integrada.  

Gusmão e Garcias (2008) também analisaram as possibilidades de arbitragem nos 

ADRs, comparando o preço de 37 ações brasileiras com suas respectivas ADRs, de dezembro 

de 1994 a dezembro de 2006. Para realizar esta comparação, realizou-se o teste de correlação 

de Pearson. Os resultados mostraram que a precificação dos ADRs brasileiros está fortemente 

baseada nos preços das ações. Porém, assim como Barbosa et.al (2003) não pode se afirmar que 

não possuam oportunidades de arbitragem nem que os dois mercados se comportam de forma 

completamente integrada.   

Ferreira e Da Silva (2015) realizaram uma análise econômica da Petrobras, utilizando 

do método de precificação por arbitragem (APT), também analisando a variação do preço das 

ações da Petrobras a partir dos anos 2000. Verificando se o modelo da Teoria de precificação 

por arbitragem (APT) é adequado para explicar os retornos históricos das ações da estatal no 

período de 2000 a 2013. Concluiu-se que a regressão obtida a partir da APT explicou boa parte 

do retorno das ações preferenciais da Petrobras no ano de 2014.  



19 

 

 

Bergman e Vartanian (2010) realizaram um estudo a fim de identificar relações de 

integração, dependência e causalidade entre as ações da Petrobras e suas respectivas ADRs. 

Foram utilizados o modelo VAR, testes de causalidades e cointegração e a aplicação da 

metodologia de cópulas. Com isso, concluiu-se que há evidencias de integração entre os 

mercados norte-americano e brasileiro. Constatou-se também que um choque (elevação) do 

preço do ADR leva a um aumento do preço da ação no mercado Brasileiro e vice-versa. 

Santos (2017) verificou a viabilidade operacional do pairs trading utilizando testes de 

cointegração de Engle Granger e Johansen para o período de 2006 a 2016, para identificar quais 

pares de ações “andam juntos”, e testando a Hipótese dos Mercados Eficientes. Os resultados 

se mostram como uma alternativa viável para a realização de operações no mercado financeiro. 

Romão et al. (2019) analisam a performance de uma estratégia de pares utilizando a 

cointegração parcial como método de pareamento para o mercado acionário brasileiro. O 

período utilizado foi de 11 anos, desde janeiro de 2008 a dezembro de 2018, com uma amostra 

de 48 papéis, sendo 47 pertencentes ao índice IBrx 100 e 1 (um) pertencente ao índice IBrx 50. 

Foi utilizado o método da cointegração parcial, por demonstrar ser a metodologia mais viável.  
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Conceito de ADR 

ADRs (American depositary receipts), tradução de recibos depositários americanos, de 

acordo com Velli (1993), são recibos de ações emitidos por um banco americano, na bolsa de 

Nova York. Estes recibos são usados para negociar ações de outros países. Há distintas razões 

pelas quais as empresas estrangeiras preferem ter ADRs, seja para entrar nos mercados dos 

EUA ou ter uma melhor valuation para os preços de suas ações.   

Segundo De Medeiros e Tiberio (2009), no Brasil, a negociação dos DRs necessita ser 

aprovada pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Já conforme Velli (1993) há três tipos de 

ADRs, que são classificados em três níveis: ADRs nível I, II e III. No nível I (Pink Sheet): nível 

mais básico, não pode ser usado como forma de levantar capital. Para registrar no nível I, a 

empresa precisa fornecer a Securities and Exchange Comission (SEC), informações materiais 

que eles produzem e distribuem. É a forma mais barata de entrar no mercado internacional. No 

nível II (Lister): Tem um pouco mais de exigências em relação ao nível I, necessita de registrar 

um formulário (20-F) no Exchange Act. Já no nível III (Fully Registered): quando a companhia 

decide fazer uma oferta pública na bolsa. Requer um formulário (F-1) no SEC, e exige o 

cumprimento dos procedimentos de contabilidade e divulgação nos EUA.   

4.2 Conceitos básicos relacionados à integração de mercado 

Vários conceitos são utilizados para descrever as relações entre espaço e tempo entre os 

mercados, se estes são integrados ou não. Tal análise pode ser realizada entre regiões, países ou 

blocos. Os conceitos mais utilizados com relação à integração de mercado são a arbitragem 

espacial, lei do preço único (LPU) e integração de mercados (FACKLER, GOODWIN, 2001). 

Integração de mercado é o processo no qual ocorre interdependência de preços, ou seja, a 

mudança de preços em um mercado vai ser completamente transferida para outros mercados. 

Nas subseções a seguir apresentam-se os conceitos de arbitragem espacial, lei do preço 

unico e integração de mercados. 

 

4.2.1 Arbitragem espacial 

Arbitragem é o ato de comprar uma mercadoria que está mais barata em certo local, e 

vendê-la no local que tal mercadoria esteja mais cara. Segundo Fackler e Goodwin (2001) a 
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ação da arbitragem em um mercado eficiente faz com que os preços de uma mercadoria 

homogênea entrem em equilíbrio, até no máximo divergir no custo de transporte da mercadoria 

do lugar mais barato para o mais caro. Portanto, a arbitragem é um mecanismo da lei do preço 

único.  

Segundo Billingsley (2005) reais oportunidades de arbitragem são raras, e quando 

descobertas, tendem a não durar muito tempo. A “verdadeira” arbitragem é livre de riscos e 

autofinanciável, o que significa que o investidor não usa dos seus próprios recursos para 

investir.  

 

𝑝𝑗 − 𝑝𝑖 ≤ 𝑟𝑖𝑗                                                                                                                           (1) 

                                                                                                                                                                                  

 

em que 𝑟𝑖𝑗  representa o custo de mover o produto do local i para o local j, ou seja, os custos de 

transação, incluídos nestes os custos de transporte e negociação. E pi e pj representam os preços 

dos locais i e j, respectivamente. 

Porém, para Pippenger e Phillips (2007), a arbitragem não é o único mecanismo que faz 

os preços se igualarem em diferentes regiões. Mesmo com a ausência de arbitragem, a 

competição normalmente limita a divergência entre preços de bens similares. Na prática 

oportunidades de arbitragem são raras devido a três principais motivos: ausência de bens 

similares, imprevisibilidade e o custo da transação.  

Quanto à  ausência de bens similares, esta permite que se elimine riscos na transação, 

desde que o arbitrador procure bens muito similares usando bens substitutos aqueles que 

possuem erros em sua precificação. Porém, muitos bens não possuem substitutos próximos o 

suficiente, o que diminui a capacidade do arbitrador, a limitando.  

Já a imprevisibilidade refere-se a ativos que são equivocadamente precificados e com 

isso não são previsíveis em seu comportamento, ou seja, nem sempre irão reagir da maneira 

esperada pelos arbitradores. E, por fim, tem-se os custos de transação em que limitam a plena 

utilização do mecanismo de arbitragem.  
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4.2.2 Lei do preço único (LPU) 

Um produto homogêneo, em mercados diferentes, possui o mesmo preço, abstraindo-se 

a taxa de câmbio e os custos de transferência. Assim, estudos sobre a lei do preço único 

geralmente assumem a forma da Equação 2: 

𝑃 = 𝑃∗ × 𝐸                                                                                                                              (2) 

em que P representa o preço doméstico, P* o preço estrangeiro e E a taxa de câmbio. Esta é a 

LPU em sua forma restrita (ARDENI, 1989). A lei do preço único se baseia no princípio da 

arbitragem das mercadorias. Os produtos devem ser homogêneos (apenas dessa forma pode-se 

fazer uma comparação dos preços em locais distintos), deve haver livre comércio entre os países 

(sem custo alfandegário, impostos etc.), informação perfeita, e inexistência de custo de 

transporte, caso contrário o produto de uma região A se torna mais caro em comparação ao da 

região B.  

Há três versões da Lei do Preço único. A primeira é a LPU fraca, aonde é difícil 

distinguir esta da arbitragem espacial. A forma forte da LPU, aonde a arbitragem espacial é 

condição de igualdade, e se presume que as transações comerciais ocorrem de forma contínua. 

E a LPU integrada, conhecida como Paridade de Poder de compra (PPC), esta mais restritiva, 

sendo aplicada apenas a uma cesta de bens. A forma forte da LPU é a mais testada, e violações 

dessa forma da lei do preço único podem indicar tanto falta de relações de negócios estáveis ou 

uma situação de desequilíbrio, ou ambas (FACKLER, GOODWIN, 2001).  

Em mercados realmente eficientes, o preço para o mesmo produto deve ser o mesmo, 

não importando o seu local de comercialização. No curto prazo, podem ocorrer desvios ou 

desajustes dos preços, fazendo com que possivelmente esses fiquem acima dos custos de 

transação, mas no longo prazo estes convergem novamente para o preço único.  

 

4.2.3 Integração de mercados 

Segundo Koester (2000) a integração pode ser alcançada através de diversos meios; por 

exemplo, reduzir as barreiras tarifárias e não tarifarias ao comércio pode ser uma ferramenta 

para a integração de mercados. Esse tipo de integração é conhecido como integração negativa.              

Para Goodwin e Schroeder (1990), mercados não integrados podem distribuir 

informações de preços imprecisas, que podem levar a distorções nas decisões de marketing do 

produtor e acabar por contribuir para movimentos ineficientes de produtos.   
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Tecnicamente, um sistema de mercado é dito integrado quando os preços 

desses mercados são determinados de maneira interdependente, ou seja, 

alterações de preços em um mercado são transmitidas aos preços de outros 

(GOODWIN E SCHROEDER,1990,p.452) 

 

Fackler e Goodwin (2001) definem que a integração de mercados se refere ao grau com 

que os choques de oferta e demanda são transmitidos de uma região pra outra. Portanto, um 

sistema de mercados é integrado quando ele não só responde a oferta e demanda locais, mas 

também de todos os outros mercados. No contexto dos países em desenvolvimento, estes são 

caracterizados por fragmentação dos mercados devido a fatores como infraestrutura precária de 

transporte e comunicações, mecanismos inadequados de execução de contratos e ambientes 

políticos instáveis.  

 Considerando um choque hipotético, εA, que muda a demanda excessiva de um bem na 

região A, mas não na região B, a razão de transmissão de preço associada a este choque é dada 

pela Equação 3:  

𝑅𝐴𝐵 =

𝜕
𝑝𝐵

𝜕
𝜀𝐴

𝜕
𝑝𝐴

𝜕
𝜀𝐴

                                                                                                                                (3) 

Na Equação (3), o numerador é a variação infinitesimal do choque econômico (excesso 

de demanda de um bem na região A), que irá provocar uma variação do preço na região B e o 

denominador é a variação infinitesimal do choque econômico (excesso de demanda de um bem 

na região B) que irá provocar uma variação do preço na região A. Quando RAB é igual a 1, pode-

se dizer que há integração perfeita de mercado.  

Para Gonzáles-Rivera e Helfand (2001) a definição de integração de mercado é baseada 

em comércio e informação. De acordo com eles, para que um mercado seja integrado é 

necessário que um conjunto de localidades comercialize a mesma commodity e também 

possuam a mesma informação a longo prazo. Então, para que ocorra a integração espacial de 

mercados é preciso que as regiões produtoras e consumidoras participem de um sistema de 

comércio que envolva troca de mercadorias e informações.   

Faminow e Benson (1990) afirmam que mercados integrados são aqueles que os preços 

são determinados de maneira interdependente, isto é, as alterações são transmitidas aos preços 

de outros mercados.  
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4.3 Seleção de carteiras e a Teoria de Markowitz 

Para Assaf Neto (2014), na teoria do portfólio, o risco de um ativo mantido fora da 

carteira é diferente do risco quando este mesmo ativo é incluído na carteira. Isto porque, ao 

aumentar o número de títulos de uma carteira, e ao mesmo tempo os diversificando, até que o 

risco vá se reduzindo a uma taxa decrescente. Porém, esse risco não pode ser completamente 

eliminado pela diversificação, podendo existir até em carteiras mais diversificadas, sendo 

chamado de risco sistemático.   

De acordo com Markowitz (1952):  

Na tentativa de reduzir a variância, investir em diversos ativos não é o 

suficiente. É preciso evitar que o investimento seja feito em ativos com alta 

covariância entre si. Devemos diversificar entre indústrias, especialmente 

indústrias com diferentes características econômicas, porque empresas de 

diferentes indústrias tem covariâncias menores que empresas da mesma 

indústria. (p.89).  

 

Portanto, pode-se obter o risco de uma carteira simplificada, com dois ativos X e Y, a 

partir da Equação (4):  

 

𝜎𝜌 = [(𝑊𝑋
2  × 𝜎𝑋

2) + (𝑊𝑌
2  × 𝜎𝑌

2) + 2 × 𝑊𝑋 × 𝑊𝑌 × 𝐶𝑂𝑉𝑋,𝑌]
1

2                                             (4) 

onde WX e WY são a participação do ativo X e Y no portfólio, respectivamente. σX e σY a 

variância dos retornos dos ativos X e Y e COVX, Y é a covariância entre os ativos X e Y. E, a 

equação de cálculo de risco (desvio-padrão) de uma carteira que possui n ativos baseada na 

teoria do portfólio de Markowitz, é dada pela Equação (5):  

𝜎𝜌 = [∑𝑛
𝑖=1 ∑𝑛

𝑗=1 𝑊𝑖 𝑊𝑗𝐶𝑂𝑅𝑅𝑖,𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗]
1

2                                                                           (5) 

Assim, para reduzir o risco da carteira podem-se selecionar dois ativos que possuam 

relação inversa entre si. A redução do risco é menor conforme a correlação entre os ativos da 

carteira aumenta.  
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5. METODOLOGIA 

Nesta seção apresentam-se os processos econométricos imperativos para atingir o 

objetivo principal desse trabalho, que é averiguar se os preços das duas ações são cointegrados. 

Para tanto, o processo foi realizado pelas seguintes etapas: i) Determinação das variáveis a 

serem utilizadas e o período de estudo; ii) Realização do teste de raiz unitária ADF para verificar 

se as séries temporais são estacionárias; iii) Realização do teste de Granger a fim de identificar 

o ordenamento das variáveis e se há causalidade entre elas; iv) Verificação da ordem do VAR 

e identificar se há problemas de autocorrelação no mesmo; v) Realização do teste de 

cointegração de Johansen; vi) Estimação do modelo de vetores auto regressivos (VAR) e do 

modelo de correção de erros (VEC) e obter o teste de causalidade, variância da decomposição 

do erro e função impulso-resposta. 

5.1 Teste de Raíz Unitária Dickey-Fuller Aumentado (ADF) 

 

O teste de raiz unitária se tornou popular nos últimos anos como teste de 

estacionariedade. O teste ADF foi desenvolvido para os casos em que os termos de erro ut são 

correlacionados, e se a série for representada por um modelo autoregressivo (AR) de ordem 

superior a um. Assim, a hipótese nula (H0: δ=0) indica para a presença de raiz unitária na série. 

Se a hipótese nula for rejeitada, indica que a série é estacionária, portanto a mesma tem média 

zero. De acordo com Gujarati (2000), o teste ADF é representado pela Equação (6):  

 

∆𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 + 𝛿𝑌𝑡−1 + ∑𝑚
𝑖=1 𝛼𝑖𝛥𝑌𝑡−𝑖 + 휀𝑡                                                                          (6) 

 

Caso as séries sejam estacionarias em nível, ou seja, integradas de ordem zero- I(0)- 

deve-se empregar o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Já quando as séries são 

não estacionarias, integradas de primeira ou segunda ordem -I(1) ou I(2)-, é aplicado o Vetor 

auto regressivo (VAR), se houver pelo menos uma relação de cointegração.. Logo após a 

estimação do VAR, é realizado o teste de Granger, a fim de determinar o ordenamento das 

variáveis e é testada a presença de autocorrelação do VAR. Caso haja autocorrelação, é 

necessário aumentar a ordem do VAR até que não haja mais autocorrelação.  
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Em seguida, testa-se a presença de cointegração, para isso utiliza-se o teste de 

cointegração de Johansen. O procedimento de Johansen consiste em tratar o número de raízes 

diferentes de zero na matriz ∏, que irá corresponder ao número de vetores ou relações de 

cointegração entre as variáveis. Se for confirmada a presença de cointegração, ou seja, uma 

relação de equilíbrio de longo prazo, é estimado o modelo de vetor de correção de erros (VEC).   

Segundo Gujarati (2000), o modelo VAR não assume distinção entre variáveis 

(endógenas e exógenas), portanto não se preocupa em definir quais variáveis são explicadas e 

explicativas, diferentemente dos outros modelos de equações simultâneas. Isso torna o método 

mais simples e mais fácil de ser estimado. 

A estimação de um modelo VAR pode ser representada pelas matrizes (I) e (II). Na sua 

forma simples bivariada, por exemplo, possibilita que se observem correlações entre as 

variáveis, principalmente a partir da forma reduzida. A matriz (I) representa a forma estrutural 

e a matriz (II) representa sua forma reduzida.  

 

[1𝑏12𝑏211][𝑍𝑡𝑋𝑡] = [𝛾11𝛾12𝛾21𝛾22][𝑍𝑡−1𝑋𝑡−1] + [휀1,𝑡휀2,𝑡]                                                    (I) 

 

em que 휀1,𝑡휀2,𝑡  representam os ruídos brancos, ou seja, os erros. Gujarati (2000) afirma que tais 

erros no modelo VAR são denominados choques, impulsos ou inovações. O VAR na sua forma 

reduzida é representada pela matriz (II)  

 

[𝑍𝑡𝑋𝑡] = [𝑐11𝑐12𝑐21𝑐22][𝑍𝑡−1𝑋𝑡−1] + [𝑢1,𝑡𝑢2,𝑡]                                                                  (II) 

onde: 𝑐11 =
𝛾11−𝑏12𝛾21

1−𝑏12𝑏21
,     𝑐12 =

𝛾12−𝑏12𝛾22

1−𝑏12𝑏21
,  𝑐21 =

𝛾21−𝑏21𝛾11

1−𝑏12𝑏21
,  𝑐22 =

𝛾22−𝑏21𝛾12

1−𝑏12𝑏21
, 

𝑢1,𝑡 =
𝜀1,𝑡−𝑏12𝜀2,𝑡

1−𝑏12𝑏21
,   𝑢2,𝑡 =

𝜀2,𝑡−𝑏12𝜀1,𝑡

1−𝑏12𝑏21
 

Assim, o modelo VAR possibilita: 

 analisar as interrelações entre múltiplas variáveis a partir de um conjunto 

mínimo de restrições de identificação (...) que permitam identificar o 

componente ‘exógeno’ de cada variável, possibilitando a estimação do efeito 

de um ‘choque’ nessa variável sobre as demais (CAVALCANTI, 2017, p. 

251). 

 

E, a partir do modelo de vetores autoregressivos, estima-se a função impulso resposta e 

decomposição da variância. Com a função impulso resposta, pode-se perceber como uma 



27 

 

 

variação que ocorre em uma das variáveis do modelo influencia as demais em determinado 

intervalo de tempo. Já a decomposição da variância revela quanto da variância do erro de 

previsão ocorre devido a ela mesma e as demais variáveis (ENDERS, 2004).  

 

5.2 Teste de causalidade de Granger  

 

É um dos testes mais populares, realizado por Granger (1969), e explica que o futuro 

não causa o passado nem o presente. Carneiro (1997) dá o exemplo das previsões do 

meteorologista, que o fato da previsão ocorrer antes da chuva não significa que essa previsão 

causou a chuva. Então, o fato de X ocorrer antes de Y não significa que X causou Y. Portanto, 

este teste é uma forma de verificar se uma série temporal X pode ajudar a prever a série temporal 

Y ou vice-versa.   

É utilizado para determinar o ordenamento das variáveis, do menor para o maior valor 

da estatística F. De acordo com Granger (1969), sendo Xt, Yt duas séries estacionárias com 

médias iguais a zero, portanto o modelo simples causal é dado pelas Equações (7) e (8): 

  

𝑋𝑡 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑎𝑗𝑋𝑡−𝑗 + ∑𝑚

𝑗=1 𝑏𝑗𝑌𝑡−𝑗 + 휀𝑡                                                                                  (7) 

 

𝑌𝑡 = ∑𝑚
𝑗=1 𝑐𝑗𝑋𝑡−𝑗 + ∑𝑚

𝑗=1 𝑑𝑗𝑌𝑡−𝑗 + 𝑛𝑡                                                                                  (8) 

 

De acordo com Cavalcanti (2017), os testes de causalidade de Granger podem apontar 

quatro possibilidades: (i) causalidade unidirecional de Y para X; (ii) causalidade unidirecional 

de X para Y; (iii) causalidade bidirecional; e, (iv) ausência de causalidade, seja em qualquer 

direção.  

5.3 Teste de cointegração de Johansen  

Nesta metodologia, o teste é realizado juntamente ao VECM. 

Há dois testes de Johansen, o teste do traço e o do máximo autovalor, de acordo com 

Bueno (2011).  
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Sendo o primeiro teste o do traço, que tem como hipótese nula a existência de r* vetores 

de integração, e a hipótese alternativa é de que existem r>r’ vetores. Sendo representado pela 

equação:  

𝐻𝑜: 𝑟 = 𝑟𝑥X𝐻1: 𝑟 > 𝑟′ 

A estatística do teste de traço é representada por: 

𝜆𝑡𝑟(𝑟) = −𝑇 ∑𝑛
𝑖−𝑟+1 𝑙𝑛(1 − 𝜆𝑖)                                                                                    (9)                                    

Caso haja ausência de cointegração, os autovalores serão próximos a zero, 

O segundo teste é o de máximo autovalor, e assim como o teste de traço, possui 

distribuição não convencional. Sua hipótese nula é de que existem r* vetores de cointegração, 

e a hipótese alternativa  é de que há r*+1 vetores de cointegração. 

𝐻0: 𝑟 = 𝑟 ∗X𝐻1: 𝑟 = 𝑟 ∗ +1 

E a estatística desse teste é representada por:  

𝐿𝑅(𝑟) = −𝑇𝑙𝑛(1 − 𝜆´𝑟+1)                                                                                              (10) 
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5.4 Descrição e fontes de dados  

 

Os dados utilizados são referentes às séries de preços semanais da ação Petrobras PN 

(PETR4) e da Petrobras S.A ADR (PBR) entre 5 de janeiro de 2014 e 25 de julho de 2021. 

Ambas as séries foram coletadas no endereço eletrônico Investing.com. (2021). 

Como a série da ADR PBR estava em dólar e a PETR4 em real, a PBR foi convertida 

pela taxa de câmbio R$/US$ comercial retirada do site do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2021) de séries semanais do período entre 05 de janeiro de 2014 e 25 de julho 

de 2021. O software utilizado para os testes e estimações foi o Gretl.   
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 1, apresenta-se o comportamento gráfico das séries de preços das ações da 

Petrobras negociadas no Brasil (PETR4) e de sua ADR (PBR) durante o período de janeiro de 

2014 a julho de 2021. Essa é a primeira etapa de tratamento das séries e não permite identificar 

com clareza se as séries são estacionárias em nível e como elas se comportam ao longo do 

tempo. 

Figura 1 - Séries de preços PETR4 e PBR (ADR)- Dados semanais: 05.01.2014 a 25.07.2021 

 

Fonte: Fonte: Elaborado pelo autor a partir do software Gretl.  

 

Na Figura 1 pode-se verificar que as séries possuem um comportamento parecido, 

porém em 2020, por exemplo, a série da PBR apresentou um vale muito mais acentuado do que 

a série da PETR4. Os preços da ADR (PBR) são maiores e aparentam ter variações mais 

bruscas.  

 

De acordo com a Tabela 1, a PETR4 e PBR (ADR) são não estacionarias em nível, dado 

10% de significância estatística, considerando o teste sem constante, o teste com constante e o 
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teste com constante e tendência. Ao averiguar a ordem de integração das variáveis, verificou-

se pelo teste ADF que as duas séries são estacionárias em 1ª diferença, ou seja, são I(1), portanto 

não se rejeita a hipótese nula, e ambas as séries possuírem raiz unitária. 

Tabela 1 - Resultados dos Testes de raiz unitária ADF, Dados semanais: 05.01.2014 a 

25.07.2021 

Variável Teste sem constante Teste com constante 
Teste com constante 

e tendência 

PBRADR 0,6135 0,3318 0,1079 

dPBRADR 1,605E-31* 2,876E-34* 2,093E-41* 

PETR4 0,6111 0,3892 0,1057 

dPETR4 2,886E-33* 2,528E-31* 1,428E-34* 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

 Em seguida, é estimado o modelo VAR, utilizando o teste de lag para definir a 

defasagem do mesmo, e testa-se se este está livre de autocorrelação. O resultado em anexo 

aponta para um VAR (3). Então, é realizado o teste de Granger, aonde se testa se uma variável 

causa outra, por exemplo, se a PETR4 causa a PBR ou vice-versa. A hipótese nula é de que não 

há causalidade entre as variáveis, a partir desse teste é realizado o ordenamento entre elas, 

considerando o menor valor F para o maior. Os testes apontam que a primeira variável é PETR4, 

seguida de sua ADR (PBR), como visto na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Resultados dos Testes de Causalidade de Granger 

Variável Teste F Erro padrão 

PETR4 0,2819 [0,7545] 

PBRADR 4,173 [0,0161] 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa  

A partir dos resultados da Tabela 2, rejeita-se a hipótese nula e, portanto, a PETR4 causa 

a PBRADR, evidenciando a importância do mercado brasileiro como formador do preço. Nesse 

sentido, como as movimentações nos preços devem ocorrer primeiro no mercado brasileiro, os 

investidores devem estar atendo a esse mercado.  

O próximo passo é verificar o número de defasagens utilizado no VAR, logo estima-se 

o mesmo e é testado se o este está livre de problemas de autocorrelação. A hipótese nula é de 
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que há ausência de autocorrelação. Caso o p-valor seja alto, este indica ausência de 

autocorrelação. É estimado um VAR (3) e é testada a presença de cointegração a seguir.  

A fim de testar a existência de pelo menos uma relação de cointegração entre as 

variáveis do modelo, aplicou-se o teste de cointegração de Johansen, que envolve a aplicação 

do teste do traço e o teste da raiz característica máxima. O teste do traço tem como hipótese 

nula que o número de vetores de cointegração é menor ou igual ao número de vetores de 

cointegração que são independentes. Já o teste da raiz característica máxima tem como hipótese 

nula que o número de vetores de cointegração é igual ao número de vetores de cointegração que 

são independentes.   

Foi realizado o Teste de Johansen com constante sem restrições, utilizando um VAR (p-

1), no caso utilizou-se um VAR (2). Na Tabela (3) apresentam-se os resultados do teste de 

cointegração de Johansen para um VAR (2). 

 

Tabela 3- Resultados do teste de cointegração de Johansen para um VAR (2) 

   Ordem    Autovalor 
   Teste 

traço 
p-valor    

   Teste 

Lmax 
p-valor    

0 0,039474 19,152 [0,0120] 15,828 [0,0260] 

1 0,008423 3,3243 [0,0683] 3,3243 [0,0683] 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Considerando um nível de 5% de significância, os testes não rejeitaram a hipótese nula 

da existência de pelo menos uma relação de cointegração, diferentemente do trabalho de 

Kawamoto (2009), que também verificou se há relação de longo prazo entre 32 pares ação/ADR 

no período de fevereiro de 1999 e junho de 2006, entre eles a Petrobras. Entre esses 32 pares, 

em apenas 15 pode-se verificar relação de cointegração. Para o par ação/ADR da Petrobras, 

Kawamoto (2009) não verificou a relação de cointegração. 

Outro estudo que também apresentou uma relação de cointegraçao entre a ação da 

Petrobras (no caso do estudo, foi utilizada a PETR3) e sua ADR, foi o de Bergman e Vartanian 

(2010), o que demonstra integração entre os mercados norte-americano e brasileiro. 

 O passo seguinte foi a estimação do VEC e usá-lo para obter e interpretar a 

decomposição da variância e a função impulso resposta. Assim, na Tabela 4, encontra-se a 

estimativa do parâmetro de longo prazo para as séries de preços que representa o vetor de 

cointegração.  
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Tabela 4 - Estimativa do parâmetro de longo prazo para as séries de preços, período: 2014.01.05 

a 2021.07.25 

 Parâmetro    Erro padrão    Teste t 

PETR4 -1,9506 0,10301 -18,94 

Constante -4,3226 1,9305 -2,239 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa  

Evidenciou-se que aproximadamente 1,95% das variações nos preços da PETR4 foram 

transmitidos para as ADRs no longo prazo. 

O teste t foi utilizado para determinar a significância dos parâmetros. A hipótese nula é 

de que as variáveis são iguais à zero, portanto não significativas. O valor t da PBR é 

significativo ao nível de 1%, portanto não se rejeita a hipótese nula, e a PBR é significativa, 

tendo impacto sobre a PETR4. Na forma matemática, o vetor de cointegração é dado pela 

Equação (9): 𝑃𝐵𝑅𝐴𝐷𝑅̂
𝑡−1 =  −4,32 − 1,95𝑃𝐸𝑇𝑅4𝑡. Logo, pressupondo que a variável 

PETR4 é igual à zero, o PBRADR é equivalente a cerca de R $4,32. Caso PETR4 aumente em 

R$1, a sua ADR PBR aumentará em R$ 1,95. Já na Figura 3 representa-se as funções impulso 

resposta.  
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Figura 3 - Funções impulso-resposta 

 

Fonte: Elaboração própria a partir do Gretl.  

Constata-se que um choque da PBRADR sobre ela mesma afeta negativamente a mesma 

nas primeiras 30 semanas, a partir daí vai se estabilizando. O mesmo ocorre quando há um 

choque da PETR4 sobre ela mesma.   

Quando há um choque da ação PBRADR sobre PETR4, há um aumento acentuado da 

PBR. Já num choque da PBRADR sobre ela mesma, há também uma queda brusca no primeiro 

mês, uma estabilização no intervalo entre o primeiro e segundo mês, e a partir desse período a 

queda passa a ser menos brusca comparada a do primeiro mês.  Na Tabela 5, apresentam-se os 

resultados de choques sobre a PETR4. 
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Tabela 5 - Decomposição da variância para PETR4 

Período Erro padrão PBRADR PETR4 

1 1,12721 83,5822 16,418 

2 1,5976 84,0047 15,995 

3 1,96078 84,3987 15,601 

4 2,26871 84,7664 15,234 

5 2,54145 85,1101 14,89 

6 2,78925 85,4317 14,568 

7 3,01816 85,7328 14,267 

8 3,23213 86,0151 13,985 

9 3,43387 86,28 13,72 

10 3,62537 86,5288 13,471 

11 3,8081 86,7628 13,237 

12 3,98323 86,983 13,017 

24 5,70862 88,8454 11,155 

36 7,04769 89,8599 10,14 

48 8,17877 90,4665 9,5335 

52 8,52334 90,6149 9,3851 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa  

Observando a Tabela 5, nota-se que 52 semanas após um choque sobre a variável 

PETR4, a maior parte da variância do erro de previsão se deve à choques na PBR (ADR) 

(aproximadamente 90,61%), e aproximadamente 9,38% deve-se a outra variável (PETR4). Na 

Tabela 6, tem-se os resultados da decomposição da variância do erro de previsão ára choques 

na PBRADR. 
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Tabela 6 - Decomposição da variância para PBRADR 

Período Erro padrão PBRADR PETR4 

1 2,88221 100 0 

2 4,04179 99,9846 0,0154 

3 4,91093 99,951 0,049 

4 5,62827 99,9016 0,0984 

5 6,24822 99,8386 0,1614 

6 6,799 99,764 0,236 

7 7,29754 99,6796 0,3204 

8 7,75499 99,5869 0,4131 

9 8,17911 99,4875 0,5125 

10 8,5756 99,3825 0,6175 

11 8,94876 99,2731 0,7269 

12 9,30195 99,1604 0,8396 

24 12,6133 97,7777 2,2223 

36 15,0775 96,6538 3,3462 

48 17,1483 95,8436 4,1564 

52 17,781 95,6295 4,3705 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa  

Após 52 semanas decorrentes de um choque sobre a variável PBR, a maior parte da 

variância do erro de previsão vem dela própria (95,63%) e aproximadamente 4,37% vem da 

ação PBR. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho analisaram-se os preços da ação Petrobras PN (PETR4) e sua respectiva 

ADR (PBR) negociada na New York Stock Exchange (NYSE). Foram utilizadas séries 

semanais dos preços que abrangem o período de 05 de janeiro de 2014 a 25 de julho de 2021.  

Os resultados sobre a estacionariedade das séries indicam para uma integração de ordem 

1, ou seja, são estacionárias em primeira diferença. Então se testou a cointegração entre o par 

PETR4/ADR PBR, por Johansen, com a finalidade de verificar a hipótese de integração entre 

os mercados brasileiro e norte-americano. 

O teste de cointegração de Johansen apontou que as séries possuem uma relação de 

cointegração, portanto estas possuem uma tendência comum de longo prazo, o que é um 

indicativo de que esse par de ativos pode ser utilizado em ganhos de negociações tipo pairs 

trading. Essa evidência foi observada também através da análise gráfica das séries, na qual foi 

notado possíveis pontos de afastamento das séries.  

Os resultados, mostraram também que a série de preços da ação negociada na bolsa 

brasileira é mais exógena do que a negociada no mercado americano, evidenciando que os 

investidores devem ficar atentos especialmente no mercado brasileiro, pois é principalmente 

nesse mercado que surgem as informações que irão afetar os preços da PETR4 e da ADR PBR. 

O que faz sentido, na medida em que a empresa tem a sua maior produção e atividade no 

mercado brasileiro.  
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Apêndice 

Figura 1A- 20 ADRs mais negociadas nas bolsas dos USA-Volume financeiro médio diário anual em US$ 

milhões/dia. 

 

Fonte: Adaptado de insight. economatica.com (2021).   

 

Tabela 1A- Teste de lag sobre o modelo VAR (3). 

   Defasagem log.L    p(LR)    AIC    BIC    HQC 

1    1213,085     6,267791    6,328926    6,292028 

2    -1196,41 0    6,202616    6,304507    6,24301 

3    -1178,28 0    6,12995    6,272598*    6,186502* 

4    -1175,33    0,20685    6,13532    6,318756    6,208061 

5    -1169,64    0,02274    6,126698*    6,350859    6,215565 

6    -1166,83    0,22819    6,132779    6,397697    6,237805 

Fonte: Elaborado no software Gretl a partir dos resultados da pesquisa.  
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Tabela 2A- Teste de autocorrelação para VAR (3). 

Defasagem          Teste  Rao F Distância aproximada   p-valor 

lag 1        1,631    F(4,764)    0,1646 

lag 2       2,066    F(8,760)    0,0368 

lag 3       1,686    F(12,756)    0,0652 

lag 4       1,668    F(16,752)    0,0479 

lag 5       1,42    F(20,748)    0,1047 

lag 6       1,297    F(24,744)    0,1558 

lag 7       1,24    F(28,740)    0,1843 

lag 8       1,165    F(32,736)    0,2455 

lag 9       1,151    F(36,732)    0,2518 

lag 10       1,134    F(40,728)    0,2656 

lag 11       1,084    F(44,724)    0,3317 

lag 12       0,999    F(48,720)    0,4783 

lag 13       0,994    F(52,716)    0,4876 

lag 14       1,065    F(56,712)    0,3517 

Fonte: Fonte: Elaborado no software Gretl a partir dos resultados da pesquisa 
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