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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o grau de integração das taxas de retorno dos mercados 
acionário de algumas economias emergentes, a saber: Brasil, Argentina, Chile, México, Índia, Coréia e 
Tailândia, no período de fevereiro de 1997 a agosto de 2000. As metodologias adotadas para 
concretizar os objetivos propostos foram a análise de componentes principais (ACP) e regressão linear 
múltipla. Os resultados obtidos através da metodologia (ACP), mostram um elevado grau de 
relacionamento entre as economias brasileira e chilena, entre as economias argentina e mexicana e 
também entre as bolsas tailandesa e coreana, ficando a bolsa indiana sem relacionamento com as 
demais bolsas. Ao analisar o relacionamento da bolsa brasileira com as demais bolsas de valores, 
através da análise de regressão linear múltipla, vislumbrou-se um forte grau de integração da bolsa de 
valores brasileira apenas com as bolsas chilena e mexicana. 
 
Palavras-Chave: Integração entre Bolsas, Globalização e Economias Emergentes. 
 

Abstract 
 

This work has as objective to evaluate the degree of integration in some emergent economies of the 
rate of return of the markets shareholdings, to know:  Brazil, Argentina, Chile, Mexico, India, Korea 
and Thailand, in the period of February of 1997 to August of 2000.  The adopted methodologies to 
materialize proposed objectives were Principal Component Analysis (PCA) and Multiple Linear 
Regression.  The results got through methodology (PCA), show a high degree of relationship between 
Brazilian and Chilean economies, between Argentine and Mexican economies and also between 
Taiwanese and Korean stock markets, being the Indiana stock market without relationship with each 
others. Analyzing the relationship of the Brazilian stock market with each others stock markets, 
through the analysis of multiple linear regression, glimpsed a strong degree of integration only 
between Brazilian stock exchange and Chilean and Mexican stock markets. 

 
Key-Words: Integration between Stock markets, Globalization and Emergent Economies. 
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1. Introdução 
 
A recente participação brasileira no circuito de investimentos financeiros internacionais seja como 
promessa de investimentos diretos nesses mercados incipientes, dentro de um contexto globalizado, 
seja como um mercado meramente especulativo, está vinculado aos fluxos financeiros, na maioria das 
vezes, serve como uma estratégia de proteção (hedge) contra possíveis riscos em função da 
maximização dos retornos esperados dos investidores potenciais. 
Notadamente, diversos investidores financeiros passaram a aplicar vultosos recursos nos mercados 
emergentes de capitais, sem esquecer de adquirir ativos1 cotados nos mercados desenvolvidos de 
origem, com carteiras2 bastante diversificadas, especialmente em razão das restrições impostas em 
algumas bolsas latinas. 
Nesse prisma, Senchak Jr. & Beedles (1980), mostraram a partir de dados compreendidos entre 1973 e 
1976 que os investidores em ações de empresas multinacionais, nas bolsas onde as suas ações são 
negociadas, ainda produzia níveis de risco em carteiras diversificadas aos proporcionados por carteiras 
de ações de empresas que operavam significativamente em diversos países ao mesmo tempo. 
O grande interesse em oportunidades cada vez maiores de diversificação em mercados acionários em 
países menos desenvolvidos e, principalmente, menos integrados, passou a contar com um banco de 
dados e organizações concentradas nesse sentido, propiciando estudos mais aprofundados. Assim, o 
Banco Mundial criou o International Finance Corporation (IFC), onde procura acompanhar o 
comportamento dos mercados emergentes de aproximadamente 23 países, informações sobre a 
lucratividade de 1.006 ações, além de índices agregados que contém séries análogas aos mercados 
mais desenvolvidos. 
Assim, os trabalhos mais recentes vêm procurando utilizar técnicas estatísticas e econométricas, cada 
vez mais robustas, visando encontrar potenciais ganhos nas relações econômicas internacionais através 
do processo de diversificação, desvendando deste modo, aqueles países onde o comportamento dos 
ativos financeiros se comporte de forma similar, visando a partir disso, traçar estratégias de hedge 
onde reduza a probabilidade de perda nas aplicações. 
Finalmente esse trabalho encontra-se estruturado em cinco seções. A segunda seção traz algumas 
breves considerações sobre o processo de diversificação nos mercados emergentes. A terceira seção 
fala sobre as ferramentas de avaliação usadas nos retornos dos ativos selecionados que foi a análise de 
componentes principais e análise de regressão linear múltipla. A quarta seção mostra os resultados 
empíricos e finalmente a quinta e última seção, mostra as considerações finais sobre o tema abordado. 
 
2. A diversificação nos mercados emergentes 
 
É inegável que a diversificação internacional tende a melhorar o desempenho de uma carteira 
contendo índices de mercados ou ativos financeiros, a depender das estratégias de investimentos 
adotadas pelos administradores de carteiras e pelos investidores dentro de um contexto internacional 
não muito tumultuado. 
Os mercados financeiros dos países em desenvolvimento vêm experimentando expressivas alterações 
nos últimos tempos. Na visão de Mullin (1993), entre os anos de 1989 e 1992 os valores dos 
investimentos em carteiras de mercados emergentes triplicaram. Muito dessa atratividade por tais 
mercados de ações em países chamados de emergentes, deriva dos elevados retornos que estes 
apresentaram nos últimos anos. 
Ressalta-se que o processo de integração em sua fase insipiente vem promovendo em alguns 
momentos, benefícios bastante atraentes em relação aos ganhos advindos com a diversificação 
internacional. Não obstante a Moderna Teoria de Finanças (MTF), que teve como precursores William 
Sharpe e Harry Markowitz, ganhadores do Prêmio Nobel em Economia em 1990, descrevem que os 

                                                 
1 Algo que seja capaz de produzir um fluxo monetário para o seu proprietário. 
2 Entende-se por carteiras (ou portfólios) a reunião de ativos que proporcionam ao investidor um dado nível de 
retorno esperado e risco. 
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benefícios da diversificação são maiores a partir do momento em que não se invista somente num 
único ativo financeiro, mostrando que a partir do instante em que se pulverizam os ativos em 
diferentes portfólios, a probabilidade de se obter perdas significativas diluí-se temporalmente, dado 
uma coerente combinação entre ativos que sejam negativamente correlacionados na carteira a ser 
formulada. 
Logo, nota-se claramente que à medida que os mercados se tornam mais próximos economicamente, 
mais eles tenderão a mover-se em conjunto, tornando-se mais integrados e fazendo com que uma crise 
ou ataque especulativo num determinado mercado financeiro, acabe se propagando para os demais, 
reduzindo com isso os benefícios do investimento internacional. 
Finalmente, as crises ocorridas recentemente de todos os tipos tem, freqüentemente, origens comuns: o 
surgimento de desequilíbrios econômicos insustentáveis e desalinhamentos nos preços dos ativos ou 
das taxas de câmbio, geralmente no contexto de distorções do sistema financeiro e inflexibilidades 
estruturais. Mishkin (2000), afirma que o crescente interesse por ações por parte dos investidores dos 
países desenvolvidos vem favorecendo aos países menos desenvolvidos, ajudando-os de alguma forma 
a financiar enormes déficits orçamentários dos governos federais. A seção seguinte tece alguns 
comentários sobre a metodologia a ser adotada ao longo deste trabalho. 
 
3. Aspectos gerais da análise de componentes principais e análise de regressão linear múltipla 
 
3.1. A análise de componentes principais 
 
A análise de componentes principais tem sido utilizada nos últimos anos como uma ferramenta de 
avaliação dos potenciais riscos e retornos de ativos financeiros nos mercados emergentes em geral, 
procurando captar movimentos conjuntos de ativos ou carteiras, que visam obter ganhos através do 
processo de diversificação. 
Esta técnica transforma, por meio de uma rotação ortogonal, um conjunto de n variáveis de 
combinações lineares destas variáveis, reproduzindo totalmente a informação contida no conjunto 
original. Tais combinações lineares são chamadas de componentes principais ou fatores, os quais são 
construídos de forma a serem estatisticamente independentes entre si (ortogonais), de tal modo que 
abranja sucessivamente maiores parcelas da variabilidade contida nos dados. 
Os fatores únicos não são correlacionados entre si nem com os demais fatores. Segundo Johnson & 
Wichern (1998) os fatores comuns podem ser expressos como combinações lineares de variáveis 
observáveis, tal como: 
                                                      kikiii XWXWXWCP +++= L2211                                              (1) 
Onde: 
CPi: Estimativa da i-ésimo componente principal; 
Wi: Peso ou coeficiente do i-ésimo escore fatorial; 
Xi: i-ésima Covariável; 
k: Número de variáveis. 
 
Vale destacar que é possível escolher os pesos ou coeficientes de escore do fator, de modo que o 
primeiro fator explique a maior parte da variação total. Pode-se ainda escolher um segundo conjunto 
de pesos, de modo que o segundo fator responda pela maior parte da variação residual, desde que não 
seja correlacionado com o primeiro fator. O mesmo princípio pode ser aplicado à escolha de pesos 
adicionais para os outros fatores. Neste caso, os fatores também chamados de componentes principais 
podem ser estimados de modo que seus escores, ao contrário dos valores das variáveis originais, não 
estejam correlacionados. 
A interpretação dos fatores considerados é facilitada pela identificação das variáveis que apresentam 
grandes cargas sobre o mesmo fator. O fator pode então ser interpretado em termos das variáveis que o 
oneram fortemente. 
Finalmente, a matriz inicial que não foi rotada indica o relacionamento entre os fatores e as variáveis 
individuais, ela raramente resulta em fatores que possam ser interpretados, uma vez que se encontram 



 

 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

correlacionados com diversas outras variáveis. Assim, uma forma de resolver esse problema é 
utilizando-se a rotação dos fatores. Logo, a matriz de fatores é transformada em uma matriz mais 
simples e fácil de interpretar. Tal rotação chamada de ortogonal caso os eixos sejam mantidos em 
ângulo reto, é mais conhecida como varimax. 
 
3.2. A análise de regressão linear múltipla 
 
Uma das principais preocupações da teoria econômica é verificar as relações estocásticas entre as 
variáveis a serem analisadas. Essa preocupação torna-se importante uma vez que se pretende conhecer 
os efeitos que algumas variáveis exercem sobre outras. Essa técnica também é largamente empregada 
na avaliação financeira de ativos, no controle da produção, previsão de diversas outras variáveis que 
normalmente são usadas para avaliar algum tipo de planejamento de curto, médio e longo prazo. 
Notadamente esse método, quando bem empregado pelo econometrista3 se preocupa em atender as 
suposições ou hipóteses teóricas e estatísticas de modo a incorporar as reflexões de variáveis 
independentes sobre a dependente, estimando parâmetros eficientes e consistentes, levando também a 
realizar previsões acuradas. 
Segundo Hoffman & Vieira (1977), tais relações funcionais podem ser expressas da seguinte forma: 
                                                               ( )kXXXfY ,,, 21 L=                                                         (2) 
Onde: 
Y: Representa a variável dependente ou explicada; 
Xh: Representam as variáveis independentes ou explicativas. Com, h = 1, 2,..., k. 
 
Assim, quando admitido que o valor da variável dependente é uma função linear de duas ou mais 
variáveis independentes, tem-se uma regressão linear chamada de múltipla, cujo modelo pode ser 
visualizado como segue: 
                                       njXXY jkjkji ,,2,1,221 LL =++++= εβββ                             (3) 
 
Onde os valores das variáveis independentes (Xij) são fixos e a variável dependente Yi é função das 
variáveis independentes (Xij; i = 1, 2, 3,..., k). Por outro lado, os resíduos são considerados 
homoscedásticos, isto é, E(ε2

j) = σ2, sendo não correlacionados entre si, isto é: E(εj; εh) = 0, para j ≠ h. 
Além disso, tais resíduos devem possuir uma distribuição normal, para que possa ser utilizado este 
tipo de modelagem. 
Ressalta-se que ao encontrar não linearidades nas variáveis é comum que os econometristas utilizem 
algumas transformações nessas variáveis, sejam retirando os logaritmos, ou valendo-se de outros tipos 
de transformações empregadas. Do mesmo modo, procura-se avaliar os parâmetros estimados através 
do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), observando os testes4 de validação do modelo 
previamente proposto. 
Finalmente, outras medidas de acurácia5 do modelo de regressão devem ser levadas em consideração, 
tais como: testes estatísticos que impõem restrições aos coeficientes estimados, principalmente quando 
testada a validade da teoria econômica. 
 
4. Resultados empíricos 
 
Foram coletados dados mensais que correspondem aos fechamentos dos índices de ações das 
principais Bolsas de Valores da América latina, a saber: Brasil (IBOVESPA), Argentina (MERVAL), 
Chile (IGPA), México (INMEX), Índia (NSE), Coréia (KSE) e Tailândia (SET), perfazendo um 
período mensal compreendido entre janeiro de 1997 a agosto de 2000. Tais informações foram obtidas 

                                                 
3 Pessoa que combina conhecimentos de três ramos científicos: Economia, Estatística e Matemática. 
4 Teste de validação do modelo veja Capítulo 3 de Gujarati (2000). 
5 Outras medidas de acurácia do Modelo de Regressão Veja Capítulo 8 de Gujarati (2000). 



 

 

XXXIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL  –  8 a 11 de novembro de 2002, Rio de Janeiro/RJ
A PESQUISA OPERACIONAL E AS CIDADES SBPO

junto ao banco de dados Economática Software para Investimentos LTDA, totalizando 43 observações, 
já deflacionadas pelo dólar comercial norte-americano. Logo, este trabalho tem o propósito de 
descobrir o grau de integração ou relacionamento entre os principais mercados emergentes, em 
especial, o mercado acionário brasileiro, no período fevereiro de 1997 a agosto de 2000, valendo-se 
das técnicas multivariadas tradicionais de análise de componentes principais e análise de regressão 
múltipla. 
Para calcular todas as taxas discretas das rentabilidades mensais dos índices de ações dos países 
selecionados, no período considerado, tomou-se à divisão entre os sucessivos preços de fechamentos 
em diferentes períodos de tempo, tal como mostra a expressão seguinte: 

                                                  ni ,,2,11001
P

P
R

t

it
t L=×








−








= +                             (4) 

Onde: 
Rt = Taxa de rentabilidade do índice de ações no período (t); 
Pt+i = Preço de fechamento do índice de ações no período (t + i); 
Pt = Preço de fechamento do índice de ações no período (t). 
 
Logo, considera-se para efeito de análise essa taxa muito próxima da taxa real, uma vez que elas foram 
ajustadas pelas flutuações da taxa de câmbio relativas dólar americano. A partir disso, foram 
calculadas e avaliadas as estatísticas descritivas que envolviam os índices de ações negociados, 
verificando os níveis de volatilidade (ou risco) e de retorno, tal como mostra a Tabela 1 a seguir. 
 
Tabela 1: Taxas de retornos e riscos dos índices de ações selecionados 

1997 1998 1999 2000 Países 
Retorno (%) Risco (%) Retorno (%) Risco (%) Retorno (%) Risco (%) Retorno (%) Risco (%) 

Brasil 1,40 11,37 -3,29 15,24 5,89 18,51 -5,46 11,58 
Argentina 1,04 7,14 -1,84 13,22 2,86 10,35 -1,36 6,97 
Chile -0,39 5,42 -2,20 12,26 2,72 6,15 -2,82 6,67 
México 3,30 9,70 -3,17 12,78 5,39 8,95 1,92 8,81 
Índia 0,10 8,27 -1,05 8,41 5,46 9,01 -1,64 5,96 
Coréia -9,30 14,32 9,76 27,80 7,29 14,57 -3,05 8,97 
Tailândia -12,11 13,48 5,13 25,30 4,28 15,41 -0,25 10,88 
Nota: Todas as taxas de retornos foram mensuradas em termos da média aritmética e o risco em termos de desvio-padrão. 

 
Percebe-se à luz da Tabela 1, que a crise asiática iniciada em julho de 1997 teve efeitos danosos para 
toda a economia mundial, em especial a Coréia que assinalou uma perda significativa em seu índice de 
ações em torno de 9,30% e as ações tailandesas que obtiveram uma perda expressiva na ordem de 
12,11%. Em relação aos demais países analisados, o índice do mercado acionário do Chile, em média, 
teve uma perda de cerca de 0,39%. Vale salientar que no caso chileno, o governo reduziu e até 
praticamente eliminou, diversas medidas de controle de ingresso de capital de curto prazo, passando a 
manter inoperante o regime de quarentena ali vigente desde o começo da década.  
O efeito inicial da crise na Ásia teve como conseqüência imediata à transferência de ativos financeiros 
diretos e de curto prazo, em especial do Brasil, que começou a sentir os primeiros efeitos de um 
retraimento dos capitais, levando o governo brasileiro a elevar a taxa de juros e a anunciar uma série 
de medidas de cunho fiscal com o objetivo de amenizar os efeitos provocados no sistema econômico. 
A tabela supracitada mostra que o ano de 1998 foi marcado por grande instabilidade econômico-
financeira, em conseqüência do pedido de moratória da Federação Russa, provocando perdas 
significativas nos credores de diversos países que aplicavam nesse país, com um destaque maior na 
Europa para a Alemanha. Nesse período os retornos médios esperados para qualquer aplicador que 
estivesse disposto a encarar as turbulências financeiras ocorridas na Rússia, foram corroídos pelos 
efeitos desse ataque especulativo. Países como o Brasil, México, Chile, Argentina e Índia, obtiveram 
retornos de cerca de (-3,29%), (-3,17%), (-2,20%), (-1,84%) e (-1,05%), respectivamente. 
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Vale salientar que nesse mesmo ano, o Brasil passou a negociar a concessão de um empréstimo com o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) da ordem de US$ 41,5 bilhões.  
Em janeiro de 1999, o Brasil foi obrigado a desvalorizar a sua moeda, em razão de ter sido afetado 
pelas crises financeiras anteriores, passando a lidar com uma taxa de câmbio flutuante, perdendo a 
moeda brasileira cerca de um terço do seu valor em relação ao dólar norte-americano. O 
comportamento do risco e retorno dos índices de ações dos países avaliados para o ano de 1999, pode 
ser visto como segue. 
No ano de 2000, também se constatou expressivas perdas nos países emergentes, com destaque para o 
Brasil, Chile e Coréia, haja visto a grande volatilidade dos mercados acionários nos países pesquisados 
e, em especial, no Brasil fazendo com que houvesse uma elevada pressão na taxa de câmbio (R$/US$), 
em razão do pessimismo e das incertezas da economia norte-americana que à época, parecia querer 
entrar em recessão, além dos desdobramentos da eminente crise na Argentina.  
Vale acrescentar que as constantes crises vivenciadas nos países emergentes, em razão das 
desvalorizações das suas moedas e da ausência dos investidores estrangeiros durante o período 
analisado são notórias, principalmente após a crise asiática em julho de 1997. De lá para cá, esses 
mercados de capitais nunca mais se recuperaram, mesmo com boa parte dos países tendo realizado 
reformas estruturais que melhoraram significativamente as suas economias. 
Segundo a Federação Internacional de Bolsas de Valores, entre os anos de 1997 e 2000, o volume de 
negociações nas 15 principais bolsas dos países emergentes caiu cerca de 5%. Conquanto, a 
participação sobre o total negociado no mundo apresentou uma retração superior. Em 1997 foram 
negociados cerca de US$ 11,5 bilhões/dia, equivalendo a 13,5% do total, já em 2000, esse volume 
passou de US$ 10,9 bilhões/dia, ou 5,1% do total. O Quadro 1 mostra a evolução co volume 
negociado nas principais Bolsas de Valores do Mundo no período mencionado. 
 
Quadro 1: Evolução do volume negociado nas principais bolsas de valores do mundo 

Mercado 
Volume médio 
diário em 1997 
– US$ Milhões 

% sobre o total 
negociado em 1997 

Volume médio diário 
/ 2000 (até outubro) – 

US$ Milhões 

% sobre o total 
negociado / 2000 

(até outubro) 

Variação do volume 
negociado (1997-

2000) 

Nasdaq 17.784 21,1% 81.161 37,8% 356% 
New York Stock 
Exchange 22.927 27,2% 44.260 20,6% 93% 

Demais Bolsas países 
desenvolvidos (1) 32.209 38,2% 78.319 36,5% 143% 

Total países 
Desenvolvidos 72.920 86,5% 203.740 94,9% 179% 

Bolsa de Valores de 
São Paulo 757 0,9% 426 0,2% -44% 

Demais Bolsas países 
Emergentes (2) 10.723 12,6% 10.497 4,9% -2% 

Total países 
Emergentes 11.480 13,5% 10.923 5,1% -5% 

TOTAL        84.400 100,0% 214.663 100,0% 154% 
(1) Paris, Londres, Tokyo, Frankfurt, Madri, Milão, Amsterdã, Toronto, Zurique, Estocolmo, Bruxelas, Sidney e Helsinque. 
(2) Taiwan, Seul, Hong Kong, Istambul, Cingapura, Johannesburgo, Kuala Lumpur, Cidade do México, Bangcoc, Varsóvia, Jacarta, Buenos 
Aires, Manila e Santiago. 
Fonte: Federação Internacional de Bolsas de Valores (FIBV). 
 
Visando determinar se os movimentos dos mercados financeiros alvo deste trabalho, encontram-se 
relacionados, foram extraídos os coeficientes de correlação de pearson, identificando a partir disso, a 
possibilidade de retornos adicionais através do processo de diversificação. A Tabela 2 revela que 
alguns mercados de capitais avaliados fornecem algum potencial elevado de diversificação para 
melhorar o desempenho ajustado pelo risco de uma carteira meramente doméstica, uma vez que 
possuem alguns coeficientes de correlação relativamente baixos, considerando um nível de 
significância estatística de 5%. 
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Tabela 2: Coeficiente de correlação entre as taxas de retornos dos ativos selecionados 
Países Brasil Argentina Chile México Índia Coréia 

0,661* Argentina 
p=0,000 

     

0,8039* 0,713* 
Chile 

p=0,000 p=0,000 
    

0,6537* 0,7352* 0,591*  
México 

p=0,000 p=0,000 p=0,000  
  

0,3012* 0,1574 0,3832* 0,338* 
Índia 

p=0,050 p=0,313 p=0,011 p=0,027 
  

0,2284 0,2017 0,2696 0,1496 0,0857 
Coréia 

p=0,141 p=0,195 p=0,080 p=0,338 p=0,585 
 

0,2799 0,4555* 0,3951* 0,3864* 0,0799 0,638* 
Tailândia 

p=0,069 p=0,002 p=0,009 p=0,010 p=0,610 p=0,000 
(*) significância de p ≤ 0,05. 
 
Apesar de encontrar coeficientes de correlação positivos cujo valor variou de no mínimo (8,00%) entre 
a Índia e a Tailândia e com valor máximo de (80,39%) entre o Brasil e o Chile, pode-se inferir que 
esses mercados ainda oferecem um potencial significativo de redução de riscos via processo de 
diversificação, quando avaliado sob a ótica da moderna teoria de carteiras. 
Ademais, utilizou-se como método de averiguação do nível de integração dos mercados financeiros, a 
análise de componentes principais e a regressão linear múltipla. Aplicou-se inicialmente o método 
proposto por Kaiser6 para a extração dos componentes principais, consistindo em incluir somente 
aqueles componentes cujos valores próprios sejam superiores à média. Já a Tabela 3, mostra a 
proporção da variância explicada pelos 04 primeiros componentes corresponde à cerca de 90,30% da 
variação total para o período de tempo considerado. 
 
Tabela 3: Autovalores dos componentes extraídos pelo método de kaiser 

Componentes Autovalores (%) de Variância Explicada pelos 
Fatores 

(%) Acumulado de Variância 
Explicada pelos Fatores 

1ª 3,6099 51,5697 51,5697 
2ª 1,3127 18,7527 70,3223 
3ª 0,8824 12,6062 82,9285 
4ª 0,5157 7,3669 90,2954 

 
A Figura 5 mostra que próximo ao centro não existe a presença da bolsa de valores de qualquer país, o 
que se caracteriza com o fato de que as bolsas de valores sejam representadas significativamente 
através e, somente, da primeira componente principal, composta principalmente pelas taxas de retorno 
dos índices de mercado das bolsas latino-americanas, não podendo afirmar com bastante convicção 
esse avaliação. Veja que as taxas de retorno dos índices de mercado das bolsas de valores coreana e 
tailandesa possuem um comportamento oposto aos das bolsas que representam os países da América 
Latina e Índia, contudo, tanto a bolsa da Índia quanto à bolsa dos países latinos não pertencem ao 
mesmo bloco. 
 

                                                 
6 Veja mais em Johnson & Wichern (1998). 
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Comportamento das cargas fatoriais das taxas de retorno dos índices de mercado
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Figura 5: Comportamento das componentes dos retornos dos índices de ações. 

 
Assim, esses comportamentos, mostram-se bastante conflitantes (dúbios), levando-os a retirada de 
resultados não conclusivos. Logo, optou-se por utilizar o método de rotação varimax padronizada 
discutido na Seção 3. A Figura 6, a seguir, mostra o comportamento do carregamento fatorial após a 
utilização da rotação supracitada.  
 

Comportamento das cargas fatoriais das taxas de retorno dos índices de mercdo
Rotação: Varimax Normalizada
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Figura 6: Comportamento das componentes dos retornos dos índices de ações rotado. 

 
A rotação varimax padronizada visa explicar o comportamento da variável analisada e não somente 
dos fatores. Logo, percebe-se claramente a presença de quatro blocos de países distintos. O primeiro 
bloco ou componente é formado, principalmente, pelas taxas de retorno das bolsas de valores do Chile 
e do Brasil, a segunda componente é formada, principalmente, pelas taxas de retorno da Coréia e 
Tailândia, a terceira componente é formada, principalmente, pelas taxas de retorno da Índia e a quarta 
componente é formada, principalmente, pelas taxas de retorno da Argentina e do México. 
Observe ainda que, como todas as componentes principais são independentes entre si, pode-se inferir 
que as taxas de retorno das bolsas do Brasil e do Chile possuem comportamentos independentes das 
bolsas coreana e tailandesa e que estas independem do comportamento das taxas de retorno da bolsa 
indiana. Logo, nota-se que pode haver possibilidade de obter ganhos potenciais através do processo de 
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diversificação de carteiras, investindo-se não somente em um único país ou grupo de países, mas sim 
pulverizando os investimentos. As contribuições dos índices de mercado de ações com as respectivas 
cargas fatoriais rotadas e não rotadas encontram-se na Tabela 4 seguinte. 
 
Quadro 4: Carga fatorial dos retornos dos índices do mercado de ações. 

Componentes Principais Não Rotadas Componentes Principais Rotadas Variáveis 1º  2º  3º  4º  1º  2º  3º  4º  
Brasil 84,216% 24,427% -9,247% 35,489% 88,709% 9,255% 12,394% 30,420% 
Argentina 84,918% 9,853% -33,969% -15,085% 54,528% 15,942% -4,645% 73,761% 
Chile 87,604% 16,374% 0,078% 30,350% 84,007% 19,973% 20,728% 31,408% 
México 81,836% 21,880% -12,016% -38,179% 37,426% 7,681% 22,500% 82,508% 
Índia 41,628% 33,756% 82,672% -13,972% 17,280% 2,740% 97,449% 9,998% 
Coréia 44,017% -78,076% 24,586% 20,817% 18,818% 92,815% 4,609% -9,902% 
Tailândia 61,266% -66,716% 0,903% -25,737% 5,574% 82,845% -0,035% 44,420% 
Variação 
Explicada 3,6099 1,3127 0,8824 0,5157 1,9984 1,6279 1,0629 1,6314 

Propor. da 
Variação 
Explicada 

0,5157 0,1875 0,1261 0,0736 0,2855 0,2326 0,1518 0,2331 

 
Através da Tabela 4, percebe-se que na primeira componente principal não rotada que as bolas que 
mais contribuem estatisticamente são: Chile, Argentina, Brasil e México, que contribuem com 
87,60%, 84,92%, 84,22% e 81,84%, respectivamente. Notadamente, na segunda componente apenas a 
bolsa de valores da Coréia, que possui uma contribuição negativa de –78,08%. Por conseguinte, na 
terceira componente encontra-se a bolsa de valores da Índia, que contribui, significativamente, com 
82,67% e, na quarta componente, não houve contribuição significativa estatisticamente maior ou igual 
a 70%. 
A tabela acima ainda revela que após a rotação varimax padronizada, na primeira componente as 
bolsas brasileira e chilena passam contribuir com 88,71% e 84,01%, respectivamente. Enquanto que, 
na segunda componente as bolsas coreana e tailandesa contribuem com 92,82% e 82,85%, 
respectivamente. Já na terceira componente encontra-se a bolsa indiana com uma contribuição de 
97,45% e na quarta e última componente encontram-se as bolsas da Argentina e do México, 
contribuindo com 73,76% e 82,51%, respectivamente. 
A partir das taxas de retorno dos índices de mercado de ações previamente selecionados, investigou-se 
ainda o relacionamento existente entre a bolsa brasileira e as demais bolsas analisadas, para tanto, 
estimou-se uma regressão linear múltipla visando capturar os efeitos de longo prazo entre as taxas de 
retorno das respectivas bolsas. 
Considerando-se o modelo teórico de regressão linear (3), apresentado na Seção 3.2, e definindo a taxa 
de retorno do Brasil como variável dependente (Y) e ainda as taxas de retorno da Argentina, Chile, 
México, Índia, Coréia e Tailândia como as covariáveis (X2, X3, X4, X5, X6 X7, respectivamente).  O 
modelo estimado foi obtido como segue. 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
7

10,0
6

09,0
5

18,0
4

20,0

**
3

25,0
2

25,039,1
15,009,011,045,019,104,034,0ˆ XXXXXXY NSNSNSNSNSNS

i −+−+++−=

Onde: 
NS – Não estatisticamente significante a nenhum nível de significância usual (1%, 5% ou 10 %). 
* - Estatisticamente significante ao nível de significância de1%. 
** - Estatisticamente significante ao nível de significância de5%. 
 
Ressalta-se que as séries avaliadas tomando-se por base as suas variações mensais, são estacionárias 
de primeira ordem, observado através dos testes Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller   Ampliado 
(ADF), utilizando um nível de significância estatística de 5%, o que não favoreceu a aplicação das 
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técnicas habituais de co-integração7. Os resultados da regressão linear múltipla auferido através dos 
softwares PcGive e Limdep encontram-se a seguir. 
 
Tabela 5: Estimações dos parâmetros da regressão – variável dependente: Brasil 

Variáveis Parâmetros Erro-Padrão t-Student Significância R2 Parcial 
Constante -0,3447 1,3914 -0,248 0,8057 0,0017 
Argentina 0,0394 0,2475 0,159 0,8746 0,0007 
Chile 1,1938 0,2529 4,720 0,0000 0,3823 
México 0,4531 0,1995 2,271 0,0292 0,1253 
Índia -0,1061 0,1835 -0,578 0,5668 0,0092 
Coréia 0,0945 0,0902 1,048 0,3017 0,0296 
Tailândia -0,1538 0,1042 -1,476 0,1486 0,0571 
 
R2 = 71,46%;  F (6; 36) = 15,021  DW = 1,93;  RSS = 2672,71 

 
Analisando-se os valores encontrados para os parâmetros estimados, levando-se em conta a estatística 
t-Student, observa-se que apenas os índices de ações do Chile e México, que obtiveram  estatísticas t-
Student iguais a 4,720 e 2,271, respectivamente, possuem uma contribuição significativa na explicação 
das taxas de retorno do índice de ações brasileiro. O modelo estimado apresentou um coeficiente de 
explicação em torno de 71,46%, sendo considerado expressivo estatisticamente, evidenciando que 
apenas 28,54% das variações na variável dependente são provenientes de outras variáveis ou fatores 
exógenos que não foram incorporados ao modelo. Além disso, o teste de autocorrelação serial de 
primeira ordem, conhecido como Durbin-Watson (DW), situou-se próximo de dois, aceitando a 
hipótese nula de ausência de autocorrelação serial de primeira ordem nos resíduos. 
Os testes diagnósticos empregados para avaliar a performance do modelo estimado podem ser 
encontrados na Tabela 6 a seguir. 

 
Tabela 6: Teste diagnóstico dos parâmetros estimados 
Testes Estatísticos Valores Calculados Significância 

Autocorrelação Serial: AR 1 – 3 
Heteroscedasticidade Condicional: ARCH (3) 
Normalidade (Jarque-Bera): χ2(2) 
Heteroscedastidade Residual: Xi

2: F (12; 23) 
Forma Funcional: Teste RESET de Ramsey 

F (3; 33) = 0,0409 
F (3; 30) = 0,1009 
7,0771* 
0,3652 
F (1; 35) = 3,429 

0,9888 
0,9589 
0,0291 
0,9633 
0,0725 

 
Todos os testes apresentados na Tabela 6 evidenciam uma perfeita adequação dos parâmetros do 
modelo estimado através do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). O teste de 
autocorrelação serial de primeira a terceira ordem, conhecido pela sigla (AR) aceitou a hipótese nula 
de não autocorrelação serial ao nível de significância de 5%. Por outro lado, o teste (ARCH) que testa 
a presença ou não de resíduos autocorrelacionados heteroscedásticos com três defasagens, bem como o 
teste de qui-quadrado, que visa avaliar a presença ou não de heteroscedasticidade dos resíduos 
proposto por White, aceitou a hipótese nula de que os resíduos provenientes do modelo sejam 
homoscedásticos ao nível de significância de 5%, 
Outrora, o teste de normalidade conhecido como Jarque-Bera, não segue uma distribuição normal, 
uma vez que o seu valor crítico qui-quadrado com dois graus de liberdade ao nível de significância de 
5% foi igual a 5,99, conduzindo à rejeição da hipótese nula de que a distribuição dos resíduos do 
modelo estimada é gaussiana. Todavia, o teste de normalidade conhecido como Kolmogorov-Smirnov 
rejeitou a hipótese nula de não normalidade com uma probabilidade superior a 20%. Vale ressaltar que 
o teste RESET de Ramsey também acabou aceitando a hipótese nula de que os parâmetros e variáveis 
estimadas possuam uma combinação linear, não havendo, portanto, qualquer problema de não-
linearidade nas variáveis e/ou parâmetros do modelo proposto. 

                                                 
7 Veja mais em Gujarati (2000). 
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Pode-se afirmar, a partir dos resultados encontrados na Tabela 5, que há possibilidades de ganhos 
financeiros potenciais com o processo de diversificação em alguns mercados, existindo um prenúncio 
de que a segmentação nos mercados financeiros analisados se concretiza paulatinamente, tal como fora 
mostrado na Figura 6. Conquanto, diversos estudos mostram que a capacidade explicativa de fatores 
locais ainda é algo predominante entre os mercados dos países emergentes. 
Finalmente, caso os agentes econômicos estivessem interessados na previsão das taxas de retorno do 
índice do mercado do Brasil, o modelo econométrico a ser postulado levaria em consideração apenas 
as covariáveis Chile e México; além de incorporar outras variáveis, como por exemplo: taxa de juros, 
taxa de câmbio, produto interno bruto, etc; que poderia dar respostas bastante significativas a variável 
dependente em questão. 
 
5. Considerações finais e recomendações 
 
Esse trabalho teve o objetivo de avaliar o grau de integração entre os mercados emergentes, a saber: 
brasileiro, argentino, chileno, mexicano, tailandês, coreano e indiano, visando detectar possíveis 
ganhos financeiros através do processo de diversificação. O estudo compreendeu o período de 
fevereiro de 1997 a agosto de 2000, pautando-se nas taxas de rentabilidade dos respectivos índices do 
mercado de ações das economias supracitadas. 
As técnicas utilizadas nas análises foram a análise de componentes principais e a análise de regressão 
linear múltipla. Através da análise de componentes principais foi possível inferir que os retornos dos 
índices de mercado do Brasil e Chile, da Argentina e México e da Coréia e Tailândia encontram-se 
integrados em blocos, apresentando coeficientes de correlação de pearson relativamente baixos, o que 
pode propiciar benefícios através do processo de diversificação. 
Ao analisar o grau de integração da bolsa de valores brasileira com as demais bolsas através da análise 
de regressão linear múltipla, foi possível confirmar o forte relacionamento com as bolsas chilena e 
mexicana, apresentando os parâmetros estimados através do método dos mínimos quadrados 
ordinários, significativos ao nível de 5%, reduzindo-se, deste modo, qualquer estratégia de ganhos 
acima da média em tais mercados. Vale salientar que, todos os testes estatísticos de validação do 
modelo proposto foram significativos, usando o mesmo nível de significância, porém a hipótese de 
normalidade dos resíduos foi violada. 
Finalmente, recomenda-se em trabalhos futuros uma análise com todos os índices do mercado 
acionário que compõem o índice mundial (IFC), além do emprego de outras técnicas estatísticas e/ou 
econométricas alternativas, tais como: análise clusters, análise de correspondência múltipla e 
causalidade, com o objetivo de testar a eficácia dos métodos empregados. Ainda, a incorporação de 
covariáveis, tais como: taxa de juros, taxa de câmbio, produto interno bruto; de tal modo a definir um 
modelo econométrico formal que mensure, através das técnicas apresentadas, as taxas de retorno 
IBOVESPA. 
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