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RESUMO 

As variações bruscas no preço do petróleo podem causar influência direta nas 
economias nacionais provocando mudanças no comércio exterior, investimentos e atividades 
produtivas. Dessa forma, o mercado de petróleo bruto está relacionada com os indicadores 
macroeconômicos tais como índice de inflação, indicadores de produção industrial, taxa de 
cãmbio e índice do mercado de ações. Para a economia brasileira esses indicadores são o IPCA, 
índices de produção industrial do IBGE, taxa de câmbio e o Ibovespa. O objetivo deste trabalho é 
estudar os efeitos dos movimentos dos preços do petróleo nos indicadores da economia brasileira 
selecionados. Para elaboração deste trabalho foram realizados testes de cointegração e 
causalidade e, a partir de estimativas do modelo VAR, uma análise de funções de impulso 
resposta. Os dados utilizados neste estudo são mensais em US$ dos indicadores selecionados e do 
preço do petróleo. O período da amostra utilizada é de janeiro de 2002 até outubro de 2015. 
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ABSTRACT 

The sudden variations in the oil price cause direct influence in the national economies 
bringing changes in foreign trade, investments and productive activities. This way the crude oil 
market is related to the macroeconomic indicators such as inflation index, industrial production 
indicators, exchange rate and capital market index. For the Brazilian economy these 
macroeconomic indicators are IPCA, industrial production index calculated by IBGE, exchange 
rate and Ibovespa. The purpose of this work is to study the relationship between crude oil prices 
and selected macroeconomic indicators of the Brazilian economy. To do that this work carried 
out cointegration and causality tests, from VAR estimations, and impulse response analysis. The 
data used in this study is monthly macroeconomic indicators, mentioned above, and the Brent 
crude oil type price negotiated in the London Market. All data used is in US$. The period of the 
sample used is from January 2002 to October 2015. 
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1. Introdução 
 

Apesar do avanço nas décadas recentes de fontes de energias renováveis, o petróleo e 
outros combustíveis fósseis vem mantendo seu importante papel na matriz energética da 
economia global. Assim, o preço do petróleo é uma variável de extrema relevância para os 
formuladores de políticas econômicas nas economias nacionais onde essa mercadoria é a 
principal fonte de energia, bem como naqueles em que o mesmo compõe a matriz energética de 
uma forma secundária. Desse modo, o petróleo tem papel importante no comércio mundial sendo 
um produto de grande importância na balança comercial. As variações bruscas dos preços do 
petróleo influenciam diretamente os mercados financeiros internacionais e a economia em geral, 
provocando mudanças no comércio exterior, nos investimentos e em todas as atividades 
produtivas. Além disso, deve-se considerar a financialização do mercado de commodities, em 
particular do mercado de petróleo. 

Uma vez que o petróleo está direta ou indiretamente presente em todos os setores, o 
movimento dos preços do petróleo é considerado um importante fator para as expectativas da 
economia. Assim, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas para verificar a influência dos 
movimentos dos preços do petróleo na atividade econômica e, em especial, em indicadores 
macroeconômicos das economias nacionais, tais como: índices do produto interno bruto, da 
produção industrial e das variações de preços de bens e serviços. A compreensão dessas possíveis 
influências possibilita aos agentes econômicos melhores formulações para prever possíveis 
impactos de variações dos preços de petróleo em variáveis econômicas de interesse. Indústrias 
que consomem o petróleo como matéria prima podem, a partir de certa variação do preço do 
petróleo, antever os impactos no consumo e no nível de preços de seus produtos. Especuladores 
podem através de estimativas de relações entre os preços ou retornos dos preços do petróleo e 
variáveis macroeconômicas para a realização de lucros extraordinários nos mercados financeiros. 
Enquanto os formuladores de políticas públicas podem implementar medidas econômicas que 
possam vir a permitir que as economias de seus países, regiões ou blocos econômicos sejam 
menos susceptíveis aos choques externos ou aos movimentos repentinos ou imprevistos da 
economia global. Assim como poderiam se utilizar dessas estimativas para desenvolver políticas 
públicas que permitam o desenvolvimento econômico. 

Este trabalho tem como objetivo estudar a relação entre os preços do petróleo bruto 
negociado no mercado internacional e os indicadores macroeconômicos da economia brasileira, 
tais como: inflação, produção industrial, índice de lucratividade do mercado de ações e taxa de 
câmbio.  As quatro variáveis acima são de suma importância para os formuladores de políticas 
econômicas, para as empresas e para a sociedade em geral. Para atingir este objetivo foram 
realizados testes de estacionariedade, de cointegração, de causalidade e determinação de função 
de impulso resposta procurando fazer inferências estatísticas que possibilitem se estabelecer 
relações de curto e longo prazo de indicadores macroeconômicos da economia brasileira e o 
preço do petróleo no mercado internacional.  

O restante deste trabalho é estruturado da seguinte forma: a próxima seção apresenta uma 
breve revisão bibliográfica sobre o impacto do petróleo em variáveis econômicas para diversas 
economias e períodos de tempo. A Seção 3 trata da abordagem metodológica utilizada com uma 
descrição dos testes de cointegração, aplicação de modelos vetoriais autoregressivos e modelos 
vetoriais com correção de erro, testes de causalidade e determinação de funções impulsos 
repostas para variáveis selecionadas. Na Seção 4 é realizada uma descrição das séries temporais 
utilizadas e seus fatos estilizados. Enquanto na Seção 5 são descritos os principais resultados 
obtidos na pesquisa e na Seção 6 são apresentados os comentários finais do trabalho. 
 
2. Uma Breve Revisão da Literatura 
 

Dada a importância do petróleo na economia, na matriz energética e no comércio 
mundial, diversos estudos e pesquisas tem sido elaborados sobre possíveis impactos da variação e 
choques do preço do petróleo em variáveis macroeconômicas tais como taxa de câmbio, produto 

2586



Anais do XLVIII SBPO
 Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

Vitória, ES, 27 a 30 de setembro de 2016.

industrial e balança comercial, dentre outras. Alguns desses estudos realizados para vários 
períodos de tempo e países, ou regiões econômicas, fazem uso de metodologias diversas e estão 
comentados adiante. 

 Dentre esses estudos e pesquisas pode-se destacar o trabalho de Amano e van Norden 
(1998) que, utilizando dados mensais entre os anos de 1972 e 1993, buscaram encontrar relações 
entre o preço do petróleo e a taxa de câmbio americana. Para os preços do petróleo foi utilizada 
uma série do preço real, ou deflacionado, do barril do petróleo do tipo West Texas Intermediate 
(WTI), enquanto que para o câmbio foi utilizado o câmbio real entre o dólar americano e uma 
cesta de quinze moedas de países desenvolvidos. Nesse estudo foram realizados testes de 
estacionariedade para as séries temporais selecionadas que indicaram serem essas séries 
integradas de ordem um. A partir do teste de cointegração de Johansen-Juseilus, Amano e van 
Norden (1998) encontraram evidências da cointegração entre as duas séries, o que implica  em 
uma provável relação de longo prazo. Outra inferência destacada por Amano e van Norden 
(1998) é que o preço do petróleo causa no sentido Granger a taxa real de câmbio, não sendo a 
reciproca verdadeira. Os autores argumentam que o preço do petróleo tem sido dominado por 
choques, principalmente na década de 70 e no início dos anos 90, causados majoritariamente por 
conflitos geopolíticos, e não por mudanças na demanda por parte dos países desenvolvidos. Por 
fim, Amano e van Norden (1998) utilizaram um modelo estocástico, com mecanismo de correção 
de erro, que mostrou significativo poder preditivo tanto para valores dentro quanto fora da 
amostra.  

Em outro trabalho relevante sobre o tema, Cunado e Gracia (2005) estudaram o impacto 
de choques no preço do petróleo na atividade econômica e na variação dos níveis gerais de 
preços, ou na inflação, entre os anos de 1975 e 2002, em seis países asiáticos: Coréia do Sul, 
Filipinas, Japão, Malásia, Singapura e Tailândia. Cunado e Gracia (2005) verificaram a hipótese 
de estacionariedade das séries temporais estudadas, através de testes de raízes unitárias, 
concluindo que tantos as séries temporais das variáveis macroeconômicas quanto do preço do 
petróleo, em moeda local e em dólares americanos, eram estacionárias para primeira diferença. E 
se utilizando de testes de cointegração, os autores não encontraram relação de longo prazo entre o 
preço do petróleo e as variáveis macroeconômicas de nenhum dos seis países asiáticos 
selecionados. Mas encontraram causalidade no sentido Granger do preço do petróleo na atividade 
econômica da Coréia do Sul, do Japão e da Tailândia, quando uma mudança estrutural nos anos 
80 foi considerada. Em outra inferência relevante, Cunado e Gracia (2005) destacam a existência 
de causalidade do preço do petróleo, em moedas locais, na inflação dos seis países analisados.  

Para estudar a relação entre a atividade econômica mundial, a taxa de câmbio e o preço 
do petróleo, Yanan et al. (2010) utilizaram o índice de Kilian, como parâmetro para mensurar o 
nível de atividade mundial, e um índice da taxa de câmbio entre o dólar americano e uma cesta de 
moedas, como proxy para taxa de câmbio. A partir de dados mensais, do período de 1988 até 
2012, dos preços de petróleo, do índice de Kilian e da taxa de câmbio foram implementados 
testes de cointegração e de causalidade de Granger que apontaram serem o preço do petróleo e a 
atividade mundial cointegrados. O mesmo ocorre entre os preços do petróleo e a taxa de câmbio. 
Outra inferência relevante apresentada por Yanan et al. (2010) apontou que o índice de atividade 
econômica de Kilian causa no sentido Granger o preço do petróleo no mercado internacional, ou 
seja, o preço do petróleo é influenciado tanto no longo prazo, pelo equilíbrio relacionado à 
cointegração, quanto no curto prazo pela atividade econômica mundial. 

Em outro estudo relevante sobre o tema, Rautava (2014) verificou a influência de 
impactos do preço de petróleo praticado no mercado internacional e da cotação do rublo russo no 
produto interno bruto e na receita tributária da Rússia. O autor se utilizou de dados trimestrais do 
período entre 1995 e 2002, período com grandes turbulências na economia russa, inclusive com a 
declaração da moratória da dívida externa em 1998. O trabalho de Rautava (2014) utilizou testes 
de Phillips-Perron e Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) para examinar a 
estacionariedade das séries e concluiu que todas as séries não apresentavam estacionariedade no 
nível e mas podem ser consideradas integradas de ordem um, ou estacionárias para primeira 
diferença. Rautava (2014) realizou testes e estimou modelos vetoriais autoregressivos concluindo 
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que tanto a taxa de câmbio quanto o preço do petróleo, responsável por metade das exportações 
do país em 2004, tem cointegração com o PIB e a receita tributária do país. Rautava (2014) 
encontrou evidências de que um aumento de 10% no preço do petróleo está associado a um 
aumento de 2,2% no PIB e 4,6% na arrecadação tributária do país. Enquanto uma apreciação em 
termos reais do rublo estava associada a uma queda 2,7% na renda, medida pelo produto interno 
bruto. Apesar da robustez, dos resultados estatísticos obtidos, Rautava (2014) salienta que as 
estimativas dos parâmetros devem ser vistas com ressalvas, uma vez que o período analisado foi 
curto e extremamente turbulento. 

Outra pesquisa que deve ser destacada é a que foi apresentada por Bayar e Kilic (2014), 
que realizaram uma extensa revisão da literatura sobre o impacto das variações no preço do 
petróleo em variáveis macroeconômicas nos mais diversos países e intervalos tempo. Utilizando 
modelos de regressão com dados em painel, Bayar e Kilic (2014) estudaram os impactos do 
petróleo e do gás natural na produção industrial de 18 países da zona do Euro, como, por 
exemplo, Alemanha, França e Itália, entre janeiro de 2001 e setembro de 2013. Essa pesquisa 
concluiu que os preços de petróleo e do gás natural tem efeito negativo no crescimento da 
produção industrial e que uma variação de 1% no preço do petróleo e do gás natural causariam, 
respectivamente, uma diminuição da produção industrial de 19% e 18% nesses países. 
 
3. Abordagem Metodológica 
 

Um dos importantes pressupostos dos modelos estocásticos para séries temporais é o da 
estacionariedade. Para testar a estacionariedade das séries temporais foi utilizado o teste de 
Dickey-Fuller Aumentado (ADF), conforme descrito em Enders (2009). Granger e Newbold 
(1974) mostram que ao se utilizar séries não estacionárias, na estimação de modelos de 
regressões lineares, corre-se o risco de realizar regressões espúrias, ou seja, com aparente 
significância estatística dos coeficientes de explicação mas sem sentido. Como observado por 
Cochrane (1997), ao supor duas séries temporais Zt e Yt para as quais, ao se realizar o teste ADF 
ou outro teste de estacionariedade, não se pode rejeitar a hipótese de não estacionariedade, pode-
se concluir que, apesar de não serem estacionárias por si só, uma combinação linear das séries Zt 

e Yt faz com que as tendências estocásticas se cancelem tornando a nova série estacionária, 
caracterizando essas duas séries temporais como cointegradas. Como consequência da 
cointegração a regressão estimada entre as duas variáveis não será espúria e, como destacado por 
Gujarati e Porter (2008), as duas variáveis são cointegradas e deve existir uma relação de longo 
prazo entre elas. Dentre os métodos propostos na literatura para se testar a cointegração, nesta 
pesquisa foi utilizado o teste de cointegração de Engle-Granger, descrito em Engle e Granger 
(1987).  

Em modelos de regressão, em geral, se assume uma variável como dependente e as outras 
como variáveis independentes. No entanto, existem situações em que não é sabido exatamente 
qual das variáveis deve ser tratada como dependente. Nessas situações pode-se fazer uso dos 
modelos vetoriais autoregressivos (VAR). A relação causal entre duas séries temporais 
estacionárias Yt e Zt   pode ser testada através de um modelo VAR descrito pelo sistema de 
equações a seguir: 

tttt

tttt

YZZ
ZYY

216154

113121











  

Entretanto se as séries temporais Yt e Zt  não forem estacionárias, mas estacionárias de ordem um, 
e não forem cointegradas, deve-se utilizar o modelo VAR com as primeiras diferenças.  

Sendo duas séries integradas de ordem um e cointegradas relacionadas no modelo 
abaixo: 

ttt YZ   21  
Por definição, visto que as séries são cointegradas, o termo estocástico μt apresenta 
comportamento estacionário. O modelo vetorial autoregressivo com correção de erros, ou modelo 
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VEC, pode ser representado pelo sistema de equações abaixo que, como nos modelos VAR, as 
variáveis são devem ser estacionárias: 

ttt

ttt

Z
Y

2143

1121











  

Embora a análise de modelos de regressões descreva a dependência de uma variável em 
relação a outras, a existência de uma regressão não implica necessariamente em causalidade no 
sentido Granger. Uma questão recorrente é a existência e a direção da causalidade entre duas 
variáveis, isto é, se a variação de uma implica na variação da outra. O teste de causalidade de 
Granger permite se investigar a causalidade entre variáveis ou séries temporais. Sendo duas séries 
temporais estacionárias Yt e Zt, pode-se inferir a causalidade entre essas variáveis através do 
modelo VAR com n defasagens, conforme descrito abaixo: 
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O modelo VAR, descrito acima, pode ser estendido para mais variáveis simplesmente 
aumentando o número de variáveis e equações no modelo. Este modelo VAR relaciona as 
variáveis com seus valores defasados e com os valores defasados da outra variável. A hipótese 
nula de que todos os coeficientes defasados são conjuntamente iguais a zero no teste de 
causalidade de Granger é testada através da estatística F. 

Como observado por Hill et al. (2012), o estudo de funções impulso resposta permite se 
observar os efeitos de choques aleatórios nas séries temporais da variável de interesse. A função 
impulso resposta (FIR) permite se verificar o comportamento de uma variável quando um choque 
ou um impulso acontece em determinado instante do tempo em outra variável outra variável, 
relacionada em um modelo VAR, e se propaga em instantes futuros, para um maior detalhamento 
pode-se recorrer a Enders (2009). Dada uma série temporal descrita pelo modelo autoregressivo 
com uma defasagem na relação a seguir: 

y
ttt YY   1 . 

Assumindo-se um valor inicial nulo para a série, procura-se inferir como os valores da série 
temporal se comportariam no tempo no caso de um choque unitário no tempo residual no instante 
inicial, dada a ausência de outros choques. Se ρ = 1, tem-se um processo com raiz unitária e, 
consequentemente, não estacionário. Nesse caso, o processo estocástico teria memória infinita e o 
efeito do choque nunca se dispersaria. Sendo ρ < 1 pode-se mensurar o efeito do choque inicial 
incorporado pela variável que posteriormente se dispersa. Utilizando-se um modelo VAR, como 
descrito acima, têm-se dois possíveis choques, um em cada variável. Relacionados a cada choque, 
têm-se duas funções respostas, uma em cada variável. No total, têm-se quatro funções respostas 
relacionadas ao modelo VAR, podendo-se, portanto, estudar o impacto de um choque de uma 
variável nos valores da própria variável ou nos valores da outra variável.  
  
4. Dados – Amostra Utilizada 
 

Os dados primários utilizados neste trabalho se referem aos indicadores da inflação, da 
produção industrial, do mercado de capitais e da taxa de câmbio da economia brasileira. Além 
desses dados, foram coletados os preços mensais do petróleo do tipo Brent em US$ no site da 
EIA, agência norte-americana de energia. A amostra utilizada abrange o período de janeiro de 
2002 até outubro de 2015.  

A inflação é uma variável de extrema importância para todos os agentes econômicos, 
visto que um aumento generalizado dos preços pode, em geral, acarretar num menor poder de 
compra das famílias, das empresas e dos governos. Dentre os vários indicadores de inflação da 
economia brasileira, o índice mais utilizado como referência para os formuladores da política 
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macroeconômica é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao 
mercado de capitais, o indicador selecionado foi o índice mais representativo da lucratividade do 
mercado de ações brasileiro, o Ibovespa. No que se refere aos indicadores da produção industrial 
brasileira, foram coletados os índices de produção industrial, divulgados mensalmente pelo 
IBGE, com o objetivo de fornecer estimativas do produto real industrial brasileiro no período, 
refletindo o valor agregado pela indústria. De acordo com o IBGE (2004) esses indicadores são 
calculados segundo categorias de uso da produção industrial, a saber: (a) Geral; (b) Bens de 
Consumo; (c) Bens de Consumo Duráveis; (d) Extrativa Mineral; (f) Indústria de Transformação; 
(g) Bens de Capital; (h) Bens intermediários; (i) Bens de Consumo Não Duráveis; e (j) Insumos 
da Construção Civil. Exceto para o índice de insumos da construção civil, disponível apenas 
desde janeiro de 2012, para todos os outros indicadores foram coletadas séries temporais mensais 
para todo o período da amostra.  

Foram realizados resumos estatísticos para caracterizar todas as séries temporais 
utilizadas. Os resumos estatísticos têm como objetivo permitir se observar as medidas resumo tais 
como média, mediana, máximo, mínima, coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose. Além 
dos coeficientes de assimetria e de curtose dessas séries para testar a hipótese de normalidade, foi 
utilizado o teste de Jarque-Bera (JB). E para caracterizar as séries temporais selecionadas 
procedeu-se testes da hipótese de estacionariedade, através do teste de raiz unitária ADF. Como 
observado anteriormente, a não estacionariedade é um problema recorrente no estudo de séries 
temporais. Por isso, adicionalmente, foram calculados os retornos ou variações logarítmicas de 
todas as series temporais estudadas e, também, foram realizados resumos estatísticos e testes de 
da hipótese de normalidade e da estacionariedade para todas as séries temporais dos retornos, ou 
das variações das séries temporais selecionadas. Esses retornos, ou variações dos indicadores e 
preços, foram calculados através das seguintes fórmulas:  

 
   ou    .  

 Durante o período estudado, o preço do barril de petróleo do tipo Brent oscilou entre 
19.4 e 132.7 dólares norte-americanos, com média e mediana próximas dos 70 dólares norte-
americanos. O preço do petróleo do tipo Brent apresentou coeficiente assimetria quase nulo, um 
baixo coeficiente de curtose, com valor de 1,8, e um desvio padrão de 31,2 dólares norte-
americanos. A taxa de câmbio para reais por dólares norte-americanos teve cotação média de 2,2 
reais por dólar norte-americano, com valores máximos e mínimos de 3,9 e 1,5, respectivamente. 
A taxa de câmbio apresentou um coeficiente de assimetria próximo de 1, coeficiente de curtose 
de 3,1 e desvio padrão de 0,6.  O índice de inflação IPCA oscilou no período entre 1822 e 4406, 
com média e mediana de 2970 e 2888, respectivamente, enquanto o índice IPCA apresentou 
coeficiente de assimetria de 0,3, coeficiente de curtose de 2,2 e desvio padrão de 667,4. O índice 
Bovespa em dólares norte-americanos oscilou entre 2256 e 44672 pontos, com valor médio de 
21658 pontos e mediana de 21148 pontos. O índice Bovespa apresentou um desvio padrão de 
11966, com coeficiente de assimetria praticamente nulo e coeficiente de curtose de 1,8. O preço 
do petróleo do tipo Brent, o índice Ibovespa e a taxa de câmbio Real/US$ apresentaram valores 
altos para seus desvios padrões, quando comparados com suas respectivas médias. Segundo os 
resultados dos testes de normalidade de Jarque-Bera pode-se rejeitar a hipótese nula de 
normalidade para os dados referentes a taxa de câmbio, ao preço do petróleo, ao índice inflação e 
ao índice de lucratividade do mercado acionário brasileiro, a um nível de significância de 5% e 
com valores p próximos de zero.  

A Tabela 1, acima, apresenta os resumos estatísticos das séries temporais do indicadores 
da produção industrial brasileira. Como esperado, as séries de produção industrial brasileira 
apresentam medias e medianas próximas de 100, o valor base para 2012. O índice de produção 
industrial de bens de capital apresentou a menor média, com valor de 88,5, enquanto a série de 
produção industrial de insumos da construção civil apresentou a maior média, com um valor de 
96,2. Os desvios padrões das séries de produção industrial apresentam comportamento variado. O 
desvio padrão do índice de produção industrial de bens de capital, por exemplo, é mais que o 
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dobro do de bens intermediários e de insumos da construção civil. A série de produção industrial 
de bens de capital apresenta, também, o maior máximo, de 127,1, enquanto a série de produção 
industrial de bens de consumo duráveis apresenta o menor mínimo, no valor de 48,5. Da mesma 
forma, os coeficientes de curtose e a assimetria das séries de produção industrial apresentam 
comportamentos variados entre as séries estudadas. Os resultados dos testes JB de normalidade 
indicam que não se deve aceitar a hipótese nula de normalidade para as séries temporais de 
produção industrial de bens de consumo duráveis, extrativa mineral e bens de capital. 

Tabela 1: Resumo Estatístico das Séries Temporais de Produção Industrial Brasileira 

Produção 
Industrial 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 

Média 93,7 92,6 87,3 89,5 93,9 88,2 95,5 94,3 95,8 
Mediana 93,8 93,4 89,8 91,6 93,4 88,5 95,9 94,3 96,2 
Máximo 112,6 116,3 119,3 113,7 113,7 127,1 111,4 116,2 110,9 
Mínimo 69,7 67,4 48,5 58,9 70,4 50,4 74,8 70,5 81,1 
Desv.Padrão 10,0 11,4 17,8 13,3 10,1 20,5 8,2 10,2 8,5 
Assimetria -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,3 -0,1 -0,3 
Curtose 2,3 2,4 2,2 2,0 2,3 1,9 2,5 2,4 1,9 
Jarque-Bera 4,96 3,54 7,76 9,99 4,51 9,12 3,99 2,53 2.46 
(Valor p) (0,08) (0,17) (0,02) (0,01) (0,11) (0,01) (0,14) (0,28) (0,29) 
ADF -2,13 -1,80 -1,82 -1,30 -2,11 -1,92 -2,69 -1,77 -2,72 
(Valor p)  (0,23) (0,38) (0,37) (0,63) (0,24) (0,32) (0,08) (0,39) (0,08) 
Nº de Lags 13 13 12 12 13 13 12 13 0 
Observação: (a) Geral; (b) Bens de Consumo; (c) Bens de Consumo Duráveis; (d) Extrativa Mineral; (e) Indústria de 
Transformação; (f) Bens de Capital; (g) Bens intermediários; (h) Bens de Consumo Não Duráveis; e (i) Insumos da 
Construção Civil. 

 
Os retornos mensais, ou variações logarítmicas, das séries temporais dos indicadores 

macroeconômicas selecionados apresentam médias e medianas com valores absolutos baixos. 
Com exceção da mediana do retorno da taxa de câmbio Real/US$, com valor negativo de 0,6%, 
todas as medias e medianas dos retornos apresentaram valor positivo. Os desvios padrões, 
coeficientes de assimetria e curtose apresentaram comportamentos variados entre essas séries. 
Enquanto o retorno do IPCA apresentou valores máximos, mínimos e desvio padrão 
relativamente baixos, os retornos dos preços de petróleo do tipo Brent, do índice Bovespa e da 
taxa de câmbio Real/US$ apresentam comportamento mais voláteis, ou desvios padrões mais 
elevados Os retornos mensais do índice Bovespa apresentam, também, o maior valor máximo e o 
menor valor mínimo, com valores de 25% e -43%, respectivamente. Os coeficientes de assimetria 
das séries dos retornos do preço do petróleo do tipo Brent e do índice Bovespa apresentaram 
valores negativos, enquanto a série das variações do índice IPCA e da taxa de cambio Real/US$ 
apresentaram valores positivos. Todas as séries dos retornos apresentaram coeficientes de curtose 
elevados, com destaque para os retornos do índice IPCA, com coeficiente de 14,7. Ou seja, essas 
séries temporais se diferenciam de séries que se distribuem conforme uma distribuição de 
probabilidade normal, o que se confirma através do teste de normalidade de Jarque-Bera (JB). 
Segundo os resultados dos testes JB a hipótese de normalidade não deve ser aceita para os dados 
referentes a taxa de câmbio, ao preço do petróleo, ao índice inflação e ao índice de lucratividade 
do mercado acionário brasileiro, a um nível de significância de 5% e com valores p próximos de 
zero. Os resultados dos testes de estacionariedade de Dickey-Fuller aumentado (ADF) para as 
séries temporais do indicadores macroeconômicos da economia brasileira apontam, como 
esperado, para a não aceitação da hipótese de estacionariedade dessas séries. No caso dos preços 
do petróleo do tipo Brent e do IPCA com o valor p, respectivamente, de 0,19 e 1,00. O mesmo 
ocorre com todas as nove séries dos índices de produção industrial, ou seja, a hipótese de 
estacionariedade não pode ser aceita.  

Como pode ser observado na Tabela 2, adiante, as retornos variações mensais das séries 
de produção industrial brasileiras apresentam médias e medianas baixas, na sua grande maioria, 
menores que 1%. Destacam-se a menor variação da série de produção industrial de bens de 
capital, que alcançou -39%, a maior variação da série de produção industrial de bens de consumo 
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duráveis, cerca de 35% e a série temporal de variações da produção industrial de bens de 
consumo duráveis que apresentou o maior desvio padrão, com um valor de 12,5%. Os 
coeficientes de curtose e de assimetria das séries temporais das variações dos índices da produção 
industrial brasileira apresentaram comportamentos bastante variados. Somente as variações da 
série de produção industrial geral, extrativa mineral e bens intermediários apresentaram 
coeficientes de assimetria positivos, enquanto os coeficientes de curtose apresentaram valores em 
torno de três, valor característico de uma distribuição normal. Segundo os testes de Jarque-Bera 
realizados não se pode aceitar a hipótese nula de normalidade apenas para as séries de bens de 
consumo duráveis e bens de capital. No que tange as variações dos preços do petróleo, do índice 
IPCA, da taxa de câmbio e do Ibovespa, os testes de estacionariedade ADF apontam para não 
rejeição da hipótese de estacionariedade. Quanto as variações dos indicadores de produção 
industrial os resultados apontam para não rejeição da hipótese de estacionariedade para a maioria 
das séries, tendo como exceção as séries temporais das variações da produção industrial de 
transformação, de bens de capital e de bens semiduráveis e não duráveis. 

Tabela 2: Resumo Estatístico das Variações dos Índices da Produção Industrial Brasileira 

Produção 
Industrial 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

 
(g) 

 
(h) 

 
(i) 

Média 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
Mediana 0,000 0,008 0,011 0,001 0,002 0,005 -0,002 0,007 0,005 
Máximo 0,166 0,180 0,350 0,159 0,170 0,233 0,148 0,160 0,126 
Mínimo -0,196 -0,188 -0,470 -0,138 -0,200 -0,317 -0,176 -0,163 -0,177 
Desv. Padrão 0,065 0,076 0,125 0,056 0,067 0,098 0,059 0,070 0,072 
Assimetria 0,077 -0,088 -0,379 0,055 -0,030 -0,390 0,254 -0,076 -0,424 
Curtose 3,143 2,732 4,069 2,998 3,246 3,897 3,059 2,298 2,608 
Jarque-Bera 0,30 0,70 11,82 0,08 0,44 9,71 1,80 3,54 1,64 
(Valor p) (0,86) (0,70) (0,00) (0,96) (0,80) (0,01) (0,41) (0,17) (0,44) 
ADF -2,64 -2,22 -3,97 -3,90 -2,49 -2,23 -3,07 -2,28 -8,98 
Valor p  (0,09) (0,20) (0,00) (0,00) (0,12) (0,20) (0,03) (0,18) (0,00) 
Nº de Lags 13 13 11 11 12 12 11 13 0 
Observação: (a) Geral; (b) Bens de Consumo; (c) Bens de Consumo Duráveis; (d) Extrativa Mineral; (e) Indústria de 
Transformação; (f) Bens de Capital; (g) Bens intermediários; (h) Bens de Consumo Não Duráveis; e (i) Insumos da 
Construção Civil. 

 
5. Resultados Obtidos 
 

Como descrito anteriormente, para se verificar a cointegração das séries temporais 
estudadas com o preço do petróleo foi utilizado o teste de Engle-Granger. Nos testes de 
cointegração de Engle-Granger foram realizados duas regressões para cada par de séries 
temporais. Em uma delas, uma variável é dependente e a outra de independente. Na segunda 
regressão a relação de dependência se inverte. Pode-se aceitar a hipótese nula de inexistência de 
cointegração apenas se os dois testes indicarem essa hipótese. Caso contrário, deve-se rejeitar a 
hipótese nula e concluir que as séries são cointegradas e, portanto, existe uma relação de longo 
prazo entre essas séries temporais. Pode-se inferir que, a um nível de significância de 10%, o 
preço do petróleo do tipo Brent é cointegrado com os índices de produção industrial geral, de 
bens intermediários, de indústria de transformação e de bens da construção civil. É importante 
reiterar que, como as séries de produção industrial de bens de capital, bens de consumo e de bens 
semiduráveis e não duráveis são integradas de ordem superior a unidade, não são estacionárias 
por diferença, e não seria apropriado utiliza-las nos testes de cointegração de Engle-Granger. Para 
as séries temporais que não apresentaram cointegração, foram utilizados modelos VAR para 
compreender o comportamento dos retornos e, principalmente, a relevância dos retornos do preço 
do petróleo nessas séries temporais. Tais modelos foram construídos utilizando as variações das 
séries estudadas, uma vez que as séries dos dados originais não apresentam estacionariedade. 

Os modelos VAR foram todos estimados utilizando um número de defasagens 
selecionadas pelo critério de Akaike, limitados a 12 meses, ou 12 defasagens. O modelo VAR 
para os retornos dos preços de petróleo do tipo Brent e do índice Bovespa, por exemplo, foi 
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construído utilizando apenas a primeira defasagem, enquanto o modelo VAR para dos retornos 
preços de petróleo do tipo Brent e do índice IPCA utilizou oito defasagens. A partir da estimação 
desses modelos foram realizados testes de causalidade dos retornos dos preços de petróleo do tipo 
Brent nos retornos ou variações das variáveis macroeconômicas aqui estudadas. Verificando-se 
assim se os retornos passados do petróleo tipo Brent utilizados no modelo causam ou ajudam a 
prever as variações atuais das variáveis estudas. Como descrito anteriormente, o teste de 
causalidade de Granger consiste em testar a hipótese de que todos os coeficientes defasados da 
regressão são conjuntamente iguais a zero. Pode-se inferir, a um nível de significância de 10%, 
que os retornos do preço do Brent causam, no sentido de Granger, os retornos do índice Bovespa, 
do IPCA, da taxa de câmbio e das séries de produção industrial de bens de consumo duráveis, 
bens intermediários e da indústria extrativa mineral. Ou seja, os valores passados dos retornos do 
Brent ajudam a compreender as variações dos indicadores macroeconômicos selecionados. 

A partir da estimação de modelos VAR foram obtidos, também, funções impulso 
respostas (FIR) aos choques para os seis modelos propostos. Como descrito anteriormente, cada 
modelo VAR tem quatro funções impulso respostas associados. Essas funções estão apresentadas 
nas Figuras de 1 a 6, mostradas a seguir, obtidas com a utilização do software Econometric 
Views. As linhas azuis cheias apresentam o comportamento esperado da variável dependente 
perante a um choque, enquanto as linhas vermelhas pontilhadas mostram os limites de confiança, 
ou intervalo com erro médio associado ao comportamento esperado. A Figura 1 apresenta as 
funções respostas do modelo VAR para os retornos do petróleo do tipo Brent e os retornos do 
Ibovespa, medido em dólares norte-americanos. Impactos de um choque aleatório no retorno do 
Ibovespa no próprio retorno do índice parecem se dissipar rapidamente, em torno de quatro 
meses. O mesmo pode-se dizer dos impactos dos choques aleatórios no retorno do petróleo do 
tipo Brent no próprio retorno do petróleo do tipo Brent, que se dissipam em torno de 5 meses. A 
resposta do retorno do Ibovespa a um impacto de 8% no retorno do petróleo do tipo Brent é 
positivo, com magnitude de 3%, com impacto defasado de 2 meses e efeito dissipado 
rapidamente.  
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Figura 1: FRI – Variações do Ibovespa 

A Figura 2 mostra as funções respostas para o modelo VAR para os retornos do petróleo 
do tipo Brent e dos retornos do índice IPCA. Como esperado, os impactos das variáveis em si 
mesmas são positivos. A resposta dos retornos do petróleo a impactos nos retornos do índice 
IPCA parecem ser irrelevantes. A reciproca, no entanto, não é verdadeira: um impacto de 8% no 
retorno do petróleo do tipo Brent apresenta um impacto positivo de 0,5% no retorno do índice 
IPCA, com uma resposta defasada em aproximadamente em 10 meses. A Figura 3 ilustra as 
funções respostas para o modelo VAR para os retornos do petróleo do tipo Brent e dos retornos 
da taxa de câmbio. No modelo, os retornos da taxa de câmbio Real/US$ respondem 
negativamente a um choque nos retornos do petróleo. O efeito, no entanto é dissipado 
rapidamente. Para um choque de 8% no retorno do petróleo do tipo Brent, tem-se uma resposta 
negativa de aproximadamente 1% no retorno da taxa de câmbio Real/US$.  
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Figura 2: FRI - Variações do IPCA 
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Figura 3: FRI - Variação da Taxa de Câmbio (Real/US$) 

A Figura 4 ilustra as funções impulso resposta para os retornos do petróleo do tipo Brent 
e das variações da produção industrial de bens de consumo duráveis. O índice responde 
rapidamente a um choque de 8% no preço do petróleo com um variação positiva de 1,5%, 
dissipado em torno de 3 meses.  
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Figura 4: FRI - Variação do Índice de Produção Industrial de Bens de Consumo Duráveis 

A Figura 5 e a Figura 6 apresentam, respectivamente, as funções impulso resposta para os 
retornos do petróleo e variações dos indicadores da produção industrial extrativa mineral e bens 
intermediários. Ambos apresentam respostas menos relevantes a choques nos retornos do preço 
do petróleo. Pode-se observar que as variações do indicador da produção industrial extrativa 
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mineral apresentam uma resposta de 0,05%, com defasagem de 3 meses, a um choque de 8% no 
retorno dos preços do petróleo do tipo Brent, dissipado rapidamente. Os retornos do preço do 
petróleo do tipo Brent não apresentam resposta significativa a choques nas variações do indicador 
da produção industrial extrativa mineral. As variações do indicador de bens intermediários 
apresentam uma resposta de 1% a um choque de 8% no retorno do preço do petróleo, também 
com resposta dissipada de forma rápida.  

 

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Response of RET_BRENT_USD to RET_BRENT_USD

-.04

.00

.04

.08

.12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Response of RET_BRENT_USD to RET_EXTRATIVA_MINERAL

-.02

-.01

.00

.01

.02

.03

.04

.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Response of RET_EXTRATIVA_MINERAL to RET_BRENT_USD

-.02

-.01

.00

.01

.02

.03

.04

.05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Response of RET_EXTRATIVA_MINERAL to RET_EXTRATIVA_MINERAL

Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 
Figura 5: FRI – Variação do Índice de Produção Industrial Extrativa Mineral 
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Figura 6: FRI – Variações do Índice de Produção Industrial de Bens Intermediários 

 
6. Considerações Finais 
 

Este trabalho teve como objetivo verificar hipóteses que permitissem estabelecer relações 
de curto e longo prazo entre indicadores macroeconômicos da economia brasileira e o preço do 
petróleo no mercado internacional.  

Deve-se observar que os testes de estacionariedade, das series temporais dos indicadores 
macroeconômicos da economia brasileira, realizados indicaram que as séries de produção 
industrial de bens de capital, de bens de consumo e de bens de consumo semiduráveis e não 
duráveis são integradas de ordem superior a unidade. Com isso, o pressuposto de 
estacionariedade não pode ser aceito para essas séries, dificultando o trabalho aqui realizado. 
Além disso, outro problema a ser observado diz respeito ao período estudado. No intervalo de 
tempo da amostra os preços dos combustíveis no Brasil não flutuaram livremente, pois as 
autoridades governamentais brasileiras exerceram um controle dos preços dos combustíveis 
procurando conter pressões inflacionárias, isto é, em uma tentativa de sustentação dos preços na 
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economia. Esse controle impacta diretamente os resultados obtidos nesse trabalho, não somente 
no IPCA mas também em outras séries de indicadores macroeconômicos brasileiros selecionados 
para consecução deste trabalho.  

Através dos testes de cointegração, pode-se inferir que existem evidências de uma relação 
de longo prazo entre o preço do petróleo do tipo Brent e os índices de produção industrial geral, 
de bens intermediários, de indústria de transformação e de bens da construção civil. Os testes de 
causalidade indicaram que os retornos, ou variação dos preços, passados do petróleo do tipo 
Brent devem permitir uma melhor compreensão das variações de indicadores macroeconômicos 
da economia brasileira, a saber: da inflação, medida pelo IPCA; das expectativas das atividades 
produtivas da economia brasileira, medida pelo Ibovespa; da taxa de câmbio, medida pela taxa 
real por dólares norte-americanos; e da produção industrial brasileira dos setores de bens 
duráveis, bens intermediários e da indústria extrativa mineral. Por fim, foram obtidas funções 
impulso resposta para os modelos vetoriais autoregressivos propostos. Dentre os resultados 
dessas funções impulso resposta destacam-se as respostas positivas de 3% do retorno do Ibovespa 
e de 0,05%, com grande defasagem, do retorno do IPCA e a resposta negativa de 1% do retorno 
da taxa de câmbio, todas relacionadas a um choque positivo de 8% no retorno do preço de 
petróleo do tipo Brent.  

Assim, os objetivos do presente trabalho foram alcançados e com os resultados obtidos 
pode-se avançar na estimativa de relações de curto e longo prazo para explicar indicadores 
macroeconômicos da economia brasileira através das variações dos preços do petróleo no 
mercado internacional. 

Desse modo, a elaboração de estudos que procurem estabelecer modelos adequados para 
a previsão de indicadores avançados da econômica brasileira, que possam proporcionar 
alternativas para formulação de políticas econômicas importantes para o crescimento econômico 
brasileiro, é o que se sugere para feitura de trabalhos futuros que possam dar prosseguimento a 
esta pesquisa. 
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