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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo testar a Hipótese do Mercado Eficiente de duas 

maneiras: (i) verificando a existência de efeitos lead-lag entre os retornos de uma amostra de 

ações de empresas listadas no mercado acionário brasileiro (BM&FBOVESPA) e os retornos 

de seus respectivos ADRs no mercado acionário norte-americano (NYSE); e (ii) verificando a 

existência de cointegração entre os preços das mesmas ações brasileiras e os preços dos seus 

correspondentes ADRs na NYSE. De acordo com a HME, não deveriam existir efeitos lead-

lag entre esses ativos, posto que os mercados brasileiro e norte-americano precificariam os 

ativos simultaneamente com base nas informações disponíveis a cada instante. Também de 

acordo com a HME, não deveria existir cointegração entre os preços desses ativos, uma vez 

que tal relação de equilíbrio de longo prazo implica em previsibilidade. Com uma amostra de 

ações e ADRs de doze empresas brasileiras, foram utilizados o teste de causalidade Granger e 

o teste Engle-Granger de cointegração. Os resultados empíricos de ambos os testes 

apresentaram evidências contrárias à HME no curto e no longo prazo. 

 

 

 

Palavras-chave: Hipótese do Mercado Eficiente; BM&FBOVESPA; NYSE; Causalidade 

Granger; Cointegração 
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ABSTRACT 

 

The present paper aims at testing the Efficient Market Hypothesis in two ways. Firstly, 

verifying the existence of lead-lag effects between the returns of shares listed on the Brazilian 

stock market (BM&FBOVESPA), and the returns of their respective ADRs listed on the US 

stock market (NYSE). Secondly, verifying the existence of cointegration between the prices 

of the same Brazilian shares and the prices of their corresponding ADRs in the NYSE. 

According to the HME, no lead-lag effects should exist between these assets, since the 

Brazilian and US markets would price the assets simultaneously based on the information 

available at each moment. Also according to the HME, the prices of these assets should not 

show cointegration, since such long-term equilibrium relationship implies predictability, 

which is not accepted by the HME. With a sample of shares and ADRs of twelve Brazilian 

companies, we used the Granger causality test and the Engle-Granger cointegration, after the 

application of unit root tests to prices and returns. The empirical results of both tests present 

evidence contrary to the HME in the short and long term. 

 

 

 

Keywords: Efficient Market Hypothesis; BM&FBOVESPA; NYSE; Granger Causality, 

Cointegration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

SUMÁRIO 
 

RESUMO ................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 9 

SUMÁRIO ................................................................................................................................ 10 

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS ..................................................................................... 11 
LISTA DE QUADROS ..................................................................................................................... 12 

LISTA DE SIGLAS ........................................................................................................................... 13 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 14 

2.REFERENCIAL TEÓRICO .................................................................................................. 15 
2.1. Mercado de Capitais no Brasil ................................................................................... 15 

2.2. Eficiência de Mercado ........................................................................................................ 18 
2.3. Dupla Listagem de Ativos Financeiros ...................................................................... 19 

2.4. Arbitragem .................................................................................................................. 21 
2.5. Integração e Segmentação de Mercado de Capitais ....................................................... 22 
2.6. Efeitos lead-lag .......................................................................................................... 23 

3.QUESTÃO DE PESQUISA, OBJETIVOS E HIPÓTESES ................................................. 24 

4.METODOLOGIA .................................................................................................................. 24 
4.1. Amostra e Dados ........................................................................................................ 25 
4.2. Testes Estatísticos ....................................................................................................... 25 

4.3. Teste de Cointegração de Engle-Granger ................................................................... 26 
5.RESULTADOS ..................................................................................................................... 27 

5.1. Estatísticas Descritivas ............................................................................................... 27 

5.2. Testes de Raiz Unitária ............................................................................................... 28 

5.3. Teste de Causalidade Granger .................................................................................... 29 

5.4. Teste de Cointegração de Engle-Granger ................................................................... 29 

6.CONCLUSÕES ..................................................................................................................... 34 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 35 
APÊNDICE .............................................................................................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS 

 

 

Gráfico 1 – Capitalização de Mercado 

Gráfico 2 –  Ações e  ADRs da Petrobrás 

Tabela 1 –  Estatísticas Descritivas dos Retornos 

Tabela 2 –  Teste de Raiz Unitária 

Tabela 3 – Teste de Raiz Unitária dos Retornos de Ações e ADRs 

Tabela 4 – Testes de Causalidade Granger entre Ações e ADRs 

Tabela 5  –Testes de Raiz Unitária dos Resíduos das Regressões de Cointegração 

Tabela 6 : Resultados das regressões de cointegração entre ações e seus ADRs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro1 – Trabalhos Empíricos sobre a Forma Semiforte no Mercado Brasileiro 

Quadro 2 –  ADR – Tipos e Características 

Quadro3 – Amostra Composta por Empresas Brasileiras com Ações e ADRs 

  



13 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

ADR -  American Depositary Receipts 

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros 

CVM – Comissão de Valores Mobiliários 

DR – Depositary Receipts 

GARCH – Modelo Generalizado de Autoregressão Condicional de Heterocedasticidade 

HME – Hipótese do Mercado Eficiente 

LUP – Lei de Um Preço 

NDGC – Níveis Diferenciados de Governança Corporativa 

NYSE Euronext – New York Stock Exchange Euronext 

SEC - Securities and Exchange Commission 

TSLS – Modelo de Mínimos Quadrados em Dois Estágios 

VAR – Modelo de Vetores Autorregressivos 

VECM – Modelo de Correção de Erros Vetorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O mercado de capitais tem um importante papel no processo de desenvolvimento 

econômico de um país, é grande fonte de recursos para os tomadores, como também 

representa uma boa opção para os investidores. Com a globalização, a troca de informações 

entre países é intensa e o mercado de capitais ganha maior importância no cenário 

internacional. Países em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo, abrem seus mercados 

para receber investimentos externos e esses mercados devem manter-se ativos com o 

propósito de desenvolver a economia. Para os países desenvolvidos, a globalização representa 

integração mundial, com intuito de oferecer abertura à ampliação das oportunidades de 

negócios. 

No Brasil, a única bolsa de valores em operação é a BM&FBOVESPA, formada em 

2008 por meio da integração da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e da Bolsa de 

Mercadorias & Futuros. Atualmente, é a maior bolsa de valores da América Latina. As 

companhias listadas devem atender a requisitos estabelecidos pela Lei das S.A. (Sociedades 

Anônimas) e pelas instruções determinadas pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), 

que é a instituição fiscalizadora.  

Nos Estados Unidos, há uma diversidade de bolsa de valores, sendo que a NYSE é a 

mais importante delas. A NYSE (New York Stock Exchange), bolsa de valores de Nova 

Iorque, localizada na Ilha de Manhattan, em Wall Street, é o principal mercado de valores 

mobiliários do mundo e foi fundada em 1792. Em 2007, fundiu suas operações com a 

Euronext (conglomerado europeu de bolsa de valores), formando a NYSE Euronext. 

A teoria de finanças procura explicar o comportamento dos mercados de valores 

mobiliários. A hipótese do mercado eficiente (HME) proposta por Fama (1970) é um dos 

temas mais importantes dentro dessa teoria, e segundo esse autor o investidor é racional e 

objetiva a maximização de sua riqueza. Acrescenta também que as informações devem estar 

refletidas inteiramente no preço dos ativos, e dessa forma não haverá oportunidade para 

arbitragem. A HME tem sido a teoria mais utilizada como ferramenta para avaliação da 

eficiência dos mercados, tendo por base a sua comprovação ou rejeição. Para Damodaran 

(2005), a HME pode ser observada se o preço dos ativos refletirem a melhor estimativa de 

valor.  

Com o objetivo de atrair recursos internacionais, uma importante estratégia é a dupla 

listagem, ou seja, disponibilidade de ações de uma mesma empresa em mercados diferentes. 

Como exemplo, os DepositaryReceipts (DRs) e, no caso particular dos Estados Unidos, os 

AmericanDepositaryReceipts (ADRs). Mesmo em países e mercados diferentes, os preços 

desses ativos não devem se distinguir, obedecendo à HME, proposta por Fama (1970), com as 

informações refletidas nos preços e sem oportunidade para arbitragem. Arbitragem é a busca 

por um retorno supostamente garantido, valendo-se da diferença de preços de um mesmo 

ativo em mercados diferentes. 

Este trabalho realiza testes da HME utilizando retornos e preços de ações e de ADRs 

de empresas brasileiras nas bolsas de valores BM&FBOVESPA (doravante Bovespa) e NYSE 

Euronext (doravante NYSE), respectivamente. Baseando-se em informações intradiárias na 

frequência de um minuto, de forma simultânea nos dois mercados, no período de 09/01/2017 

a 13/01/2017, o objetivo geral é avaliar se os mercados estão atendendo à HME. O objetivo 

específico é observar, empiricamente, se os mercados da Bovespa e da NYSE são eficientes 

na forma semiforte, no curto prazo e no longo prazo. 

  A relevância da pesquisa está em analisar o comportamento dos mercados e 
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contribuir com instituições, empresas, investidores e agências reguladoras, por apresentar 

informações atuais e importantes, referentes ao equilíbrio dos mercados, como também à sua 

integração, buscando a justificativa para os resultados obtidos, de forma a encontrar soluções 

para os eventuais problemas, que possam causar desequilíbrios. 

A pesquisa foi estruturada em quatro capítulos. O primeiro capítulo é a presente 

introdução, que apresenta a contextualização do tema, os objetivos do trabalho, bem como a 

justificativa e relevância para a sua elaboração e a delimitação da pesquisa. O segundo 

capítulo apresenta a fundamentação teórica, que trata do mercado de capitais no Brasil, da 

eficiência de mercado, da dupla listagem de ativos financeiros, da arbitragem, da integração e 

segmentação de mercado de capitais e dos efeitos lead-lag.  O terceiro capítulo discorre sobre 

a questão de pesquisa, os objetivos do trabalho e as hipóteses de pesquisa. O quarto capítulo 

apresenta os procedimentos metodológicos, que buscam explicar a amostra e dados bem como 

as ferramentas utilizadas na pesquisa, para testar as hipóteses formuladas e responder à 

questão da pesquisa. O quinto, a análise dos resultados, que apresenta e discute os achados 

dos procedimentos metodológicos como resposta ao problema de pesquisa. No sexto capítulo, 

as conclusões do estudo são apresentadas. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  Mercado de Capitais no Brasil 

O Mercado Financeiro Nacional tem como um dos segmentos o Mercado de Valores 

Mobiliários, que objetiva captar recursos de investidores, por meio de instrumentos 

financeiros, para dar aporte às suas atividades ou projetos de investimentos. No Brasil, o 

mercado de capitais ganhou maior expressividade a partir da década de 1960 e foi se 

desenvolvendo nas décadas seguintes. 

 Para Mattos Filho e Prado (2012), a realidade anterior a 1965 era caracterizada por 

precariedade na organização das bolsas, alto grau de especulação e formação de preços 

baseada em boatos e dados imprecisos. Adicionalmente, os autores citam a alta tributação dos 

rendimentos provenientes das negociações com ações, índices elevados de inflação e escassez 

de crédito de longo prazo. 

 Em 2010, uma nova realidade pode ser constatada, com negociações em bolsa de 

valores organizada e com a correta disseminação das informações referentes às companhias 

emissoras, que seguem rigorosos padrões internacionais de divulgação de informações 

(MATTOS FILHO; PRADO, 2012). 

Segundo Souza (1998), desde o início da década de 1960, havia discussões sobre 

reformas financeiras necessárias, com a pretensão de, por exemplo, criar novas instituições 

financeiras e fortalecer o mercado acionário. A autora acrescenta ainda que, até meados dessa 

década, o mercado de capitais era pouco relevante e que já existiam as bolsas de valores do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, criadas no século XIX. 

Com a instauração do regime militar em 1964, foi instituído o PAEG (Programa de 

Ação Econômica do Governo), que pretendia aperfeiçoar o sistema financeiro e o mercado de 

capitais nacional. Segundo Mattos Filho e Prado (2012), as reformas foram 

institucionalizadas, no ano de 1964, sob as seguintes leis: 
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i) Lei nº 4595/64 – estruturou o sistema financeiro nacional, criando o Conselho 

Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil (...); 

ii) Lei nº 4380/64 – criou o Sistema Financeiro de Habitação e novos programas de 

seguro social, o PIS e o PASEP (...); 

iii) Lei nº 4357/64 – autorizou a emissão de Obrigações do Tesouro Nacional, 

adotou a correção monetária e concedeu benefícios fiscais para os investimentos no 

mercado de capitais; 

iv) Lei nº 4506/64 – criou o conceito de Sociedade de Capital Aberto, isentando o 

pagamento de imposto sobre lucros distribuídos para as companhias consideradas de 

capital aberto. 

 

Nesse cenário, foi criada a primeira Lei do Mercado de Capitais, de nº 4728, em 14 de 

julho de 1965, disciplinada pelo Conselho Monetário Nacional e fiscalizada pelo Banco 

Central do Brasil. Segundo Souza (1998), “(...) O Mercado de Capitais deveria cumprir papel 

fundamental financiando a retomada do crescimento econômico, através da poupança 

financeira interna para aplicações de médio/longo prazos, principalmente sob a forma de 

títulos (...)”.  

Para Mattos Filho e Prado (2012), a regulamentação jurídica no Brasil foi e é 

responsável tanto pela criação, como pelo crescimento ou atrofia do mercado acionário. 

Acrescentam ainda que, estratégias foram criadas, desde 1964, por meio de instauração de 

políticas regulatórias, com o objetivo de tornar o mercado de capitais em uma importante 

fonte de financiamento de longo prazo para as companhias nacionais. 

De acordo com a CVM (2014) - em seu livro sobre mercado de capitais, elaborado 

pelo Comitê Consultivo de Educação da Comissão de Valores Mobiliários - alguns incentivos 

foram institucionalizados para aplicação no mercado acionário: destacam-se os Fundos 157 

(Decreto Lei nº 157, de 10.02.1967), que ofereciam aos contribuintes a opção de utilizar parte 

do imposto de renda devido em aquisição de quotas de fundos de ações. 

Nesse mesmo material, a CVM (2014) descreve que nessa época houve um aumento 

significativo do volume de negociações no mercado acionário, e em seu número de novas 

emissões o que desencadeou o denominado “boom” na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro: 

em julho de 1971, os investidores mais experientes iniciaram um processo de realização de 

lucros, vendendo suas ações, e por esse motivo foi gerado um grande aumento da oferta no 

mercado acionário, porque também aumentou o número de novas emissões acionárias, o que 

resultou em grandes prejuízos e reputação manchada do mercado acionário.  

A CVM (2014) acrescenta que a realidade do mercado acionário ainda era de 

estagnação quando foram criadas duas importantes leis, ainda em vigor: a Lei nº 6.404/76 – 

nova Lei das Sociedades por Ações – e a Lei nº 6.385/76 – segunda Lei do Mercado de 

Capitais – que criou a CVM, com fins exclusivos de regulamentação, desenvolvimento e 

fiscalização das bolsas de valores e companhias abertas. 

Com o Decreto Lei nº 1401/75, foi iniciado o processo de internacionalização do 

mercado, que só ganhou força no final da década de 1980, com a Resolução CMN nº 1289/87. 

Segundo a CVM (2014), com a abertura da economia brasileira, nos anos 1990, houve um 

aumento no volume de investidores estrangeiros atuando no mercado de capitais brasileiro; 

como também, empresas brasileiras passaram a acessar o mercado externo, sob a forma de 

ADR (American Depositary Receipts), com valores mobiliários lançados no exterior.  

Segundo Carvalho (2000), os anos 1990 representaram um importante período de 

mudanças relacionadas ao desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil e foi 
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caracterizado pela estabilização da economia, abertura comercial e abertura para 

investimentos estrangeiros, o que trouxe uma entrada significativa de investimentos externos. 

Porém, o autor afirma que, no final da década, houve uma forte contração no desenvolvimento 

do mercado de capitais, ocasionada por fatores como: instituição e aumento da CPMF 

(Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras), encarecendo o custo de 

transação; e altas taxas de juros, tornando desinteressantes os investimentos em renda 

variável, quando comparados aos ativos de renda fixa. 

Com a internacionalização da economia, foi gerada a necessidade de criação de 

padrões de qualidade para atendimento de interesses de todos os investidores, de forma 

adequada, estabelecendo a Governança Corporativa, conforme conceitua o Código das 

Melhores Práticas da Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (2015):  

 
Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações 

são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre 

sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 

demais partes interessadas. 

 

Oliveira (2008) afirma que um grande impulso foi gerado a favor da Governança 

Corporativa, ainda na década de 1990, em diversos países. Acrescenta que, no Brasil, os 

avanços nesse sentido foram iniciados com adaptação de leis com a pretensão de alcançar 

medidas internacionais e adequar os direitos dos acionistas preferenciais. Segundo o autor, as 

reformas legislativas de maior destaque foram as alterações na Lei das Sociedades por ações 

(década de 1990) e o estabelecimento da Lei 10303/01, que definiu diretrizes para as 

empresas e o mercado de capitais. Afirma ainda que, outro fator importante ocorreu em 

dezembro do ano de 2000, quando a BOVESPA criou um processo de listagem para 

empresas, consolidado por meio de um contrato de cumprimento de regras com as 

companhias, sendo estabelecidos três níveis de Governança Corporativa: Nível 1, Nível 2 e o 

Novo Mercado. 

Atualmente, o Brasil ocupa posição intermediária, quanto ao desenvolvimento do 

mercado de ações, em termos internacionais, conforme pode ser observado no gráfico1. 

 
             Gráfico 1 – Capitalização de Mercado (bilhões US$) – Ranking Geral – Abril 2015 

Fonte: IBMEC (2016)  
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O mercado de capitais no Brasil permanece em processo constante de evolução, 

especialmente no aspecto regulatório, apesar de ainda estar em defasagem, quando comparado 

aos grandes mercados internacionais. 

 

2.2.  Eficiência de Mercado 

De acordo com Fama (1970), existem três formas de eficiência: fraca, semiforte e 

forte. A forma fraca tem como referência preços do passado e as informações disponíveis não 

seriam suficientes para causar desequilíbrio nos mercados, com possibilidade de ganhos 

anormais. Da mesma maneira, a forma semiforte supõe que o mercado incorpora aos preços 

todas as informações públicas disponíveis além dos preços passados, havendo um rápido 

ajuste às novas informações. Já na forma forte, o mercado incorporaria aos preços todas as 

informações disponíveis, inclusive as privilegiadas. 

A HME argumenta que os mercados de ações são eficientes ao incorporar informações 

sobre empresas individuais ou sobre o mercado como um todo.Consequentemente, espera-se 

que as informações sobre as ações ou de mercado sejam absorvidas simultaneamente nos 

vários mercados de valores mobiliários (ações, obrigações, derivativos, etc.) e que se 

verifique um movimento simultâneo entre os vários mercados financeiros. Essa teoria 

pressupõe que o investidor tem um comportamento baseado na racionalidade, o que o permite 

processar de maneira adequada todas as informações disponíveis. Para tanto, é necessário que 

haja competição perfeita, expectativas homogêneas e ausência de custos adicionais. Os 

agentes utilizam todas as informações disponíveis, ou seja, preços passados não determinam 

preços futuros. 

Fama (1970) associou aos mercados eficientes a existência de um passeio aleatório 

(randon walk), ou seja, os preços dos ativos são totalmente imprevisíveis, por sofrerem 

variações aleatórias, independentes e distribuídas de maneira uniforme. 

Por outro lado, há pesquisadores que questionam a hipótese do mercado eficiente 

empirica e teoricamente. Por exemplo, as finanças comportamentais argumentam que a 

presença de participantes irracionais no mercado (analistas "técnicos" e outros) negociando 

ações com base em informações não relevantes à avaliação, levará a ações precificadas 

ineficientemente. 

Segundo Milanez (2003), as finanças comportamentais procuram explicar o 

comportamento dos agentes financeiros, que em muitas ocasiões, diverge da racionalidade 

proposta pela teoria neoclássica. O autor afirma que fatores psicológicos podem influenciar no 

processo de tomada de decisões, caracterizando racionalidade limitada, como por exemplo: 

possibilidade de previsão de retornos futuros dos ativos ou volatilidade de preços não 

relacionada à chegada de novas informações. 

Camargos e Romero (2006) realizaram um Estudo de Evento para analisar a reação do 

mercado brasileiro à divulgação de importantes eventos corporativos: fusões e aquisições, 

emissão de ADRs e adesão aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa (NDGC). O 

objetivo da pesquisa foi identificar se houve eficiência de mercado, na forma semiforte, em 

termos informacionais. Para o estudo de evento foi utilizado um modelo de geração de retorno 

tido como padrão, denominado retorno normal, obtido caso o evento não ocorresse. Em 

seguida foi calculada a diferença entre o retorno esperado e o retorno observado, para fins de 

observação de ocorrência de retornos anormais. Os resultados foram: i) para os eventos fusões 

e aquisições e adesão aos NDGC, o mercado se comportou de maneira eficiente, no que se 

refere à forma semiforte; ii) para o lançamento de ADRs foram encontrados retornos 
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anormais, ou seja, o mercado não se comportou de maneira eficiente; iii) a ineficiência pode 

ser explicada pela crise econômica no Brasil. Concluiu-se que o mercado não se comportou de 

forma eficiente, pois a HME não foi confirmada para o lançamento de ADRs. 

A seguir, no Quadro 1, alguns trabalhos empíricos que rejeitaram a forma de eficiência 

semiforte, tratando de assuntos como insider trading (uso de informações privilegiadas), 

dividend yield (indicador de rentabilidade dos dividendos) e RAA (retornos anormais 

acumulados). 

 
Quadro 1: Trabalhos Empíricos sobre a Forma Semiforte no Mercado Brasileiro 

Autor Objetivos  Constatações/Conclusões 
Bueno, Braga e Almeida (2000) Investigar insider trading antes de 

um anúncio de fusão ou aquisição 

Foi detectada uma ineficiência do 

mercado em precificar as ações-

objeto em um pregão antes do 

anúncio ou divulgação 

Perobelli e Ness Jr. (2000) Testar a HME, forma semiforte, 

via estudo de evento da divulgação 

de lucros 

O mercado não promove ajustes 

instantâneos por ocasião da 

divulgação de lucros; o faz nos dias 

subsequentes e na direção esperada 

apenas na ocorrência de 

informações favoráveis, revelando-

se ineficiente em relação às demais 

informações 

Procianoy e Antunes (2001) Testar a HME, forma semiforte, 

via estudo de evento de decisões de 

investimento 

Existe uma reação no preço das 

ações à divulgação dos informes 

financeiros das empresas, 

indicando que o mercado é 

ineficiente 

Novis Neto e Saito (2002) Analisar o comportamento dos 

preços das ações após o anúncio do 

pagamento de dividendos  

Encontraram uma relação direta 

entre o dividend yield e o RAA 

pós-evento. O mercado não se 

comportou de maneira eficiente na 

forma semiforte 

Camargos (2002) Aferir a eficiência informacional 

semiforte para os anúncios de 

fusões e aquisições. 

O mercado não se comportou de 

maneira eficiente no período 

analisado 

Fonte: Camargos e Romero (2006), com adaptações 

 

Ao mesmo tempo, há estudos que demonstram um atraso na difusão da informação 

pelos mercados de ações e, portanto, também questionam a hipótese de mercado eficiente, tais 

como a reação pós-anúncio de lucros, inicialmente proposta por Ball & Brown (1968) e 

documentada por outros pesquisadores. 

 

2.3.  Dupla Listagem de Ativos Financeiros  

Camargos e Barbosa (2006) descreveram que o mecanismo de dupla listagem (cross-

listing) teve início em 1927 e foi criado nos Estados Unidos, por Morgan GuaranteeTrust. 

Segundo os autores, o interesse era de investidores americanos, que pretendiam adquirir ações 

de empresas estrangeiras. Acrescentaram que os ADRs podem ser lançados e negociados em 

quatro níveis: Nível I, Nível II, Nível III e Normas 144 A, sendo diferenciados por 

características como registro na SEC, nova emissão e objetivos, conforme descrição no  

Quadro 2. 
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Quadro2: ADR – Tipos e Características 

Tipo Nível I Nível II Nível III Normas 144ª 
Registro na SEC parcial Completo completo Não 

Nova Emissão não Não sim Sim 

Objetivo (s) aumento da liquidez 

e da base de 

acionistas; 

visibilidade 

internacional 

aumento da liquidez 

e da base de 

acionistas; 

visibilidade 

internacional 

Captaçãode 

recursos 

pulverizada 

captação de 

recursos no 

mercado privado 

Fonte: Camargos e Barbosa (2006), com adaptações. 

 

A dupla listagem é um importante mecanismo que oferece oportunidades a empresas 

interessadas em captar recursos internacionais, como também aos investidores estrangeiros. 

No caso particular do Brasil, empresas listadas estão autorizadas a emitir certificados 

representativos de ações em outros países, denominados Depositary Receipts (DR), que no 

mercado norte-americano são os American Depositary Receipts (ADRs). 

Os ADRs são negociados com lastro em ações de emissão de empresas de países 

estrangeiros. No Brasil, a emissão de ADRs representa benefícios importantes para o mercado 

de capitais, apesar das regras estabelecidas pela SEC (Securities and Exchange Commission), 

a agência reguladora dos Estados Unidos.  

 Pesquisadores questionam se há vantagens ou consequências positivas em relação a 

emissão desses títulos para o mercado dos países emergentes. Alguns afirmam que o 

investimento em ADRs pode proporcionar maior liquidez - em virtude de a negociação 

acontecer em mercados mais eficientes – aumentar a procura pelos investidores e provocar 

consequente aumento dos preços, como também causar maior exposição e melhoria da 

imagem da empresa emissora. Além disso, argumentam que esse tipo de investimento pode 

incentivar as empresas que aderem aos programas a sentirem uma maior necessidade de 

modernizar suas operações, melhorar o nível de transparência (disclosure) e procurar se 

adequar aos padrões da Governança Corporativa. 

Camargos e Barbosa (2006) analisaram o comportamento das ações quando 

submetidas à dupla listagem. O objetivo da pesquisa foi identificar mudanças significativas 

sobre a valorização acionária, por retornos anormais e pela liquidez, considerando períodos 

próximos à adesão aos programas de ADRs. A amostra foi segmentada para os três níveis de 

ADR, visando observar influência da progressão dos níveis nos resultados. Quanto aos 

retornos, não ficou identificado o aumento dos retornos anormais, mesmo com a progressão 

dos níveis. Esse resultado pode ser explicado pela assimetria de informações entre os dois 

mercados, pela não identificação deste fato relevante pelo mercado acionário, o que significa 

ineficiência. Ficou identificado aumento da liquidez e progressão nos níveis quanto à análise 

da quantidade de negociações e quantidade de títulos; quanto à análise de volume negociado 

ficou identificado apenas o aumento da liquidez, que não ocorreu com a progressão dos 

níveis. Por fim, os resultados não representaram uma valorização acionária, mas 

representaram aumento da liquidez, o que tem como efeitos positivos a melhor qualidade e o 

acesso a informações (disclosure) e aumento da confiança do investidor. 

Queiroz (2015) analisou os efeitos da crise financeira de 2008 em empresas com dupla 

listagem. O objetivo da pesquisa era observar se houve minimização dos efeitos da crise para 

as empresas com negociação de DR, quando comparadas às empresas domésticas 

concorrentes. Como parâmetros foram utilizados determinados indicadores (liquidez das 

ações, volume de negociações, retorno e risco, custo de capital, alavancagem financeira e 

valor da empresa). O período considerado foi de 5 anos, de 2008 a 2013. Quanto à liquidez, os 
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resultados mostraram que houve alterações no período considerado. Quanto ao volume de 

negociações, os resultados mostraram que houve impacto significativo no mercado doméstico. 

Quanto ao risco e retorno, os resultados mostraram que para empresas de dupla listagem, 

houve alterações significativas quando comparados aos períodos anterior e posterior à crise. 

Quanto ao custo de capital e alavancagem financeira não foram encontrados resultados 

significativos. Quanto ao comportamento do valor, os resultados apontaram que os valores 

foram alterados em empresas com dupla listagem. Como conclusão, os resultados apontaram 

que a dupla listagem não minimizou os efeitos da crise sobre os indicadores. 

Com a globalização, as empresas buscam maior integração com outros países. A dupla 

listagem tem representado um artifício relevante para o alcance desse objetivo. As pesquisas 

tendem a considerar a dupla listagem como uma estratégia que pode influenciar de forma 

positiva, o desenvolvimento dos mercados, buscando promover integração, inclusive de países 

mais desenvolvidos aos mercados emergentes. 

 

2.4.  Arbitragem 

A teoria financeira tradicional pressupõe que não há oportunidades de arbitragem nos 

mercados financeiros. Em particular, não admite a existência de previsibilidade dos retornos 

dos ativos. Como resultado, as relações lead-lag (ativos dirigindo outros antecipadamente) 

não devem existir de acordo com essa teoria (HUTH; ABERGEL, 2012).  

Além disso, eventuais relações de cointegração entre o ADR e o ativo subjacente 

indicam previsibilidade, o que não é aceito pela HME (BERGGRUN, 2005; WANG, 2015). 

A hipótese do mercado eficiente (HME) afirma que os mercados financeiros são 

"informacionalmente eficientes", ou seja, todas as informações relevantes serão integralmente 

e imediatamente refletidas no preço de mercado de um título (FAMA, 1970). 

Medeiros e Lima (2006) investigaram oportunidades de arbitragem entre ativos de 

empresas brasileiras com dupla listagem que são negociadas simultaneamente nos mercados 

de ações brasileiro e norte-americano. Seguindo a literatura existente, a hipótese subjacente é 

que os eventos de arbitragem podem ser explicados por choques ocorridos nos mercados de 

ações brasileiro e norte-americano, bem como na taxa de câmbio R$/US$. Também 

objetivaram determinar fatores que atuam como barreiras à arbitragem, dificultando a 

atividade dos arbitradores. Para tanto, testaram como possíveis barreiras: sincronicidade, 

iliquidez, volume de negócios relativo, capitalização de mercado e custos de negociação. A 

metodologia envolve a utilização de regressões lineares de séries temporais e de cortes 

transversais utilizando dados diários de 1995 a 2004. Confirmaram que durante esse período 

ocorreram eventos de arbitragem em 32 dos 34 pares de ações/ADRs incluídos na amostra. Os 

autores chegam à conclusão de que os mercados de ações brasileiro e norte-americano são 

segmentados e não integrados e, portanto, não eficientes. 

Roma et al (2013) verificaram a possibilidade de auferir maiores ganhos adquirindo 

ADRs no lugar da respectiva ação no mercado brasileiro, encontrando assim uma 

possibilidade do investidor realizar arbitragem comprando e vendendo nestes mercados. Para 

fins específicos deste estudo, foram escolhidas três empresas do índice de energia elétrica 

(IEE) e três empresas do índice de consumo (ICON) que tivessem ADRs listadas na NYSE, 

com o intuito de se fazer uma comparação com as respectivas ações listadas na Bovespa. 

Como metodologia, usou-se o teste t pareado. Concluiu-se, que a diferença entre os preços das 

ADRs e suas respectivas ações no Brasil é estatisticamente significante, contudo não há 

diferença entre as médias dos retornos. Equivocadamente, os autores concluem que os 
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resultados apontam que não foram encontradas possibilidades de arbitragem no período 

analisado (janeiro de 2009 a dezembro de 2011), uma vez que o fato de não haver diferença 

entre as médias dos retornos não impede a ocorrência de arbitragem. 

Ansotegui et al (2013) investigaram a existência de transações de arbitragem usando 

dados intradiários de dois anos para 16 ADRs argentinos e egípcios e suas ações subjacentes. 

Encontraram grandes desvios de paridade, com a hipótese de serem devidas a barreiras 

comerciais que limitam a arbitragem. O procedimento de identificação de arbitragem 

utilizado, baseando-se em volumes e medidas dinâmicas precisas dos custos de negociação, 

indica que 10% e 15% das operações combinadas argentinas e egípcias se qualificam como 

oportunidades de arbitragem que resultaram em transações de lucrativas. Foram estimados 

lucros de arbitragem de US$ 1,8 milhão em ADRs argentinos e US$ 1,2 milhão de ADRs 

egípcios durante o período de amostragem. 

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

ADR, através da comparação dos preços de ações de empresas brasileiras no mercado 

doméstico com o valor dos ADRs no mercado norte-americano. Com base nas estimativas de 

correlação realizadas e nos resultados obtidos, os autores afirmam que a precificação dos 

ADR brasileiros, em dólar, está fortemente baseada nos preços das ações na BOVESPA. Pela 

análise da amplitude das variáveis: ADR máxima e ADR mínima pode-se afirmar que existem 

as oportunidades de arbitragem esporádicas, e que os mercados acionários brasileiro e norte-

americanos não estão totalmente integrados informacionalmente. 

 

2.5.  Integração e Segmentação de Mercado de Capitais 

Kearney e Lucey (2004) explicam as duas abordagens básicas para definir a integração 

de mercados financeiros internacionais: Medidas diretas e indiretas. A medida direta tenta 

encontrar se a lei de um preço (LUP) se aplica. Se assim for, em mercado financeiro 

perfeitamente integrado e eficiente, os ativos financeiros com características de risco-retorno 

semelhantes devem ter o mesmo preço, mesmo se submetidos a diferentes jurisdições 

políticas, isto é, diferentes países. O ativo subjacente no mercado doméstico e seu substituto 

perfeito, os ADRs devem, portanto, ser negociadas a preços iguais, ou seja, com um prêmio 

de listagem cruzada igual a zero. Além disso, tal discrepância nos preços de substitutos 

perfeitos deve ser eliminada devido ao mecanismo de arbitragem e os preços devem se ajustar 

mutuamente em mercados de capitais globais perfeitamente integrados. Porém, devido à 

ineficiência, imperfeição e mercados globais fragmentados, o prêmio de listagem cruzada 

existe. 

A teoria da Lei de Um Preço
1
 (LUP) é uma das teorias mais importantes em Economia 

internacional. Ela é uma versão reduzida e parte integrante da teoria da PPP. A teoria da 

Paridade de Poder de Compra (PPP) é um dos conceitos mais antigos e fundamentais da 

economia. De acordo com Taylor e Taylor (2004), as raízes oficiais da teoria remonta ao 

início do século XX, e a ideia implícita nasceu ainda antes. De acordo com a PPP, os níveis de 

preços agregados devem ser os mesmos entre os países, uma vez convertidos para uma moeda 

comum. A implicação da teoria é amplamente utilizada na literatura econômica para analisar e 

prever os movimentos das taxas de câmbio. Em vez de analisar os níveis de preços agregados, 

o LOOP afirma que, a nível individual, os preços dos produtos homogêneos devem ser os 

mesmos nos mercados espacialmente separados, uma vez convertidos para a moeda comum. 

                                                 
1
Em inglês, Law of  One Price (LOOP). 
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A lógica por trás da lei é simples: se a LUP não se mantiver, haveria uma oportunidade de 

lucro sem risco através de arbitragem. Em outras palavras, os bens poderiam ser enviados de 

locais onde o preço é baixo para locais onde o preço é alto. Contudo, na prática, observa-se 

frequentemente que os preços de bens similares não são os mesmos entre países. Isso 

contradiz a ideia de arbitragem que impulsiona o LUP e é um sinal de integração de mercado 

incompleta. Uma das razões pelas quais os preços de bens homogêneos podem não se 

equalizar em diferentes países é a presença de custos de transação significativos e os 

obstáculos ao comércio tais como tarifas ou quotas. Porém, quando ações iguais negociadas 

em diferentes mercados são analisadas, a maioria, se não todos esses custos, podem 

desaparecer, criando um ambiente conveniente para testar a LUP (SORKIN, 2017). 

 

 

2.6.  Efeitos lead-lag 

Vários estudos comprovam a existência de efeitos lead-lag entre ações e ADRs de 

empresas brasileiras, tais como Berggrun (2005), Medeiros e Lima (2006), Oliveira e 

Medeiros (2009) e Roma et al (2013) ou referentes a outros países, tais como Ansotegui et al 

(2013). 

Berggrun (2005) analisa a dinâmica dos ADRs de um banco colombiano 

(Bancolombia) em relação aos fatores de preços: preço das ações subjacentes (preferenciais), 

taxa de câmbio e índice do mercado norte-americano. O objetivo foi testar se há uma relação 

de longo prazo entre essas variáveis, o que implicaria em previsibilidade. Uma relação de 

cointegração foi encontrada, permitindo a utilização de um modelo VEC para examinar a 

transmissão de choques aos preços subjacentes, à taxa de câmbio e ao índice de mercado dos 

EUA. A principal constatação do trabalho é que, no curto prazo, o preço subjacente das ações 

parece se ajustar após as mudanças no preço do ADR, indicando que a NYSE (mercado de 

negociação do ADR) lidera o mercado colombiano. No entanto, a longo prazo, tanto o preço 

das ações subjacentes como o preço do ADR, se ajustam mutuamente às alterações de preços. 

Oliveira e Medeiros (2009) examinam a existência de efeitos lead-lag entre o mercado 

de ações norte-americano, representado pela NYSE e o mercado de ações brasileiro, 

representado pela Bovespa, ou seja, se os movimentos de preços para cima e para baixo na 

NYSE são seguidos, em média, por movimentos de preços na Bovespa, o que possibilitaria 

prever os preços de ações no mercado brasileiro, proporcionando oportunidades de 

arbitragem. A existência desse efeito indicaria uma segmentação relativa entre esses dois 

mercados, o que violaria a hipótese de mercado eficiente, pelo que os preços das ações são 

imprevisíveis. A cointegração entre os dois mercados foi identificada, bem como a existência 

de causalidade bidirecional (teste de Granger). Os resultados obtidos através das regressões de 

VECM, TSLS e GARCH mostraram que os dois mercados estão segmentados e que os 

retornos do Índice Bovespa (Ibovespa) são em grande parte explicados pelos movimentos dos 

preços das ações no Índice Dow Jones alguns minutos antes. No entanto, os resultados 

também mostram que a prática de arbitragem com base nos efeitos de lead-lag não é 

economicamente viável devido aos custos de transação. 

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

ADR, através da comparação dos preços de ações de empresas brasileiras no mercado 

doméstico com o valor dos ADRs no mercado norte-americano. Com base nas estimativas de 

correlação realizadas e nos resultados obtidos, os autores afirmam que a precificação dos 

ADR brasileiros, em dólar, está fortemente baseada nos preços das ações na BOVESPA. Pela 



24 

 

 

análise da amplitude das variáveis: ADR máxima e ADR mínima pode-se afirmar que existem 

as oportunidades de arbitragem esporádicas, e que os mercados acionários brasileiro e norte-

americanos não estão totalmente integrados informacionalmente. 

3. QUESTÃO DE PESQUISA, OBJETIVOS E HIPÓTESES 

Tendo em vista a introdução e o referencial teórico apresentados acima, o presente 

trabalho propõe-se a responder à seguinte questão de pesquisa: O mercado composto por 

ações de empresas brasileiras com dupla listagem, isto é, listadas no mercado acionário 

brasileiro (Bovespa) e no mercado acionário norte-americano (NYSE), através de ADRs, 

é eficiente? 

O objetivo geral estabelecido, consonante com a questão de pesquisa é testar 

empiricamente a HME para o mercado de ativos com dupla listagem. 

Os objetivos secundários são: 

i) Testar se existem efeitos lead-lag no mercado constituído por ações brasileiras 

na Bovespa e seus respectivos ADRs na NYSE, o que indicaria violação da 

HME no curto prazo; 

ii) Testar se existe cointegração entre os preços das ações brasileiras na Bovespa e 

os preços dos seus respectivos ADRs na NYSE, o que indicaria violação na 

HME no longo prazo.  

Para atender aos objetivos mencionados, foram desenvolvidas duas hipóteses de 

pesquisa: 

Hipótese H1: Há evidências de que o mercado constituído por ações brasileiras na 

Bovespa e seus respectivos ADRs na NYSE não é eficiente no curto prazo. 

Para testar H1, foi realizado o teste de causalidade Granger destinado a testar a 

existência de efeitos lead-lag entre ações listadas na Bovespa e seus ADRs na NYSE. Efeitos 

lead-lag ocorrem quando há uma relação de causalidade entre dois ativos substitutos ou 

sucedâneos que são negociados em mercados diferentes. De acordo com a HME, a 

precificação dos ativos sucedâneos. 

Hipótese H2: Há evidências de ineficiências de longo prazo no mercado constituído 

por ações brasileiras na Bovespa e seus respectivos ADRs na NYSE, que não é eficiente no 

longo prazo. 

Para testar a hipótese H2, foram realizados testes de cointegração de Engle-Granger 

entre ações e ADRs, uma vez que a existência de cointegração entre essas séries indica 

previsibilidade, o que consiste em violação da HME. 

Nesse trabalho, a forma de eficiência a ser testada é a semiforte, pois se baseia em 

dados de preços passados e outras informações públicas (taxa de câmbio R$/US$). Busca-se 

analisar se os mercados realmente se ajustam às novas informações, e se há convergência 

entre os mercados brasileiro e norte-americano. 

4. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho para 

testar as hipóteses de pesquisa formuladas no capítulo 3. É composto pelas seções 4.1. 

Amostra e Dados e 4.2. Testes Estatísticos. 
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4.1.  Amostra e Dados 

A amostra utilizada é constituída de ações de empresas brasileiras com dupla listagem, 

isto é, uma amostra com dados emparelhados de ações e ADRs de 12 empresas brasileiras 

com ações listadas na BM&FBOVESPA e ADRs listados na NYSE. Tais ativos são bens 

substitutos, pois mantêm uma relação fixa entre eles e podem ser substituídos um pelo outro, 

se assim desejado pelo investidor. Os períodos amostrais para todos os pares ação/ADR 

iniciam-se em 9/01/2017 e encerram-se em 13/01/2017. A frequência dos dados é intradiária 

com um minuto de intervalo entre as observações. Foram também utilizados dados da taxa de 

câmbio R$/US$ (PTAX) no período correspondente, de modo a permitir a conversão de 

preços em dólares norte-americanos para Reais, visando à equiparação das séries de preços. 

Esses dados foram obtidos no site da corretora ADVFN. 

A amostra foi formada pelas empresas descritas no Quadro 3: 

 
Quadro 3 – Amostra composta por empresas brasileiras com ações e ADRs  

Empresa Código NYSE Código BOVESPA 

AMBEV S/A ABEV ABEV3 

ELETROBRAS S/A EBR ELET3 

EMBRAER S/A ERJ EMBR3 

GERDAU S/A GGB GGBR4 

GOL S/A GOL GOLL4 

ITAÚ UNIBANCO S/A ITUB ITUB3 

PÃO DE AÇÚCAR S/A CBD PCAR4 

PETROBRÁS S/A PBR PETR3 

SABESP S/A SBS SBSP3 

SANTANDER S/A BSBR SANB11 

ULTRAPAR S/A UGP UGPA3 

VALE S/A VALE VALE3 
Fonte: O autor (2017)  

 

 

4.2.  Testes Estatísticos 

Foram utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: testes de raiz unitária das 

séries de preços e seus respectivos retornos em capitalização contínua [𝑅𝑖𝑡 = ∆𝑙𝑛(𝑃𝑖𝑡)]; e 

testes de causalidade Granger entre cada par ação/ADR e testes de cointegração de Engle-

Granger entre cada par ação/ADR. 

Para testar H1, foi realizado o teste de causalidade Granger. A lógica do teste é que se 

o mercado é eficiente, não deveria haver causalidade, pois os mercados precificariam as ações 

e os ADRs simultaneamente a cada instante. Esse teste de causalidade foi concebido por 

Granger (1969). Pode-se dizer que uma série temporal X Granger-causa Y se puder ser 

demonstrado, geralmente através do teste F em valores desfasados de X, que tais valores 

fornecem informações estatisticamente significativas sobre os valores futuros de Y. O teste é 

executado para cada par ação/ADR, em ambas as direções de causalidade, após a estimação 

de um modelo VAR do tipo: 
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Onde Rit
NY é o retorno do ADR da i-ésima empresa na data t;  é o retorno da ação 

da i-ésima empresa na data t;  e j, j, j e j são os parâmetros da regressão e uiti.i.d. N(0, 


2
),  e viti.i.d. N(0, 

2
) são os erros estocásticos da regressão. Se as hipóteses nulas de que os 

retornos das ações não-Granger causam os retornos dos ADRs e vice-versa forem rejeitadas, 

isso significa que existem efeitos lead-lag entre esses ativos, o que é uma violação da HME. 

Para testar H2, foi utilizado o teste de cointegração proposto por Engle e Granger 

(1987). A lógica desse procedimento é que se as séries de preços de ações e dos preços dos 

seus respectivos ADRs forem I(1), conforme esperado para qualquer série de preços de ações, 

e se existir pelo menos uma relação linear entre essas séries que seja I(0), então existirá uma 

relação de equilíbrio de longo prazo entre as séries. Se tal cointegração existir, essa relação 

implicará em previsibilidade de uma série em função da outra, no longo prazo, o que consiste 

em uma violação da HME. 

Para realizar o teste de Engle-Granger é necessário inicialmente submeter as séries de 

preços das ações e dos preços dos seus respectivos ADRs a um teste de raiz unitária, de modo 

a confirmar que tais séries são I(1). O teste escolhido foi o de Phillips-Perron, pois ele é 

robusto em caso de correlação serial e heteroscedasticidade nos resíduos da equação-teste, é 

não paramétrico, dispensando a premissa de normalidade dos resíduos, e foi desenvolvido 

para amostras grandes, que é o presente caso (PHILLIPS; PERRON, 1988).  

 

4.3. Teste de cointegração de Engle-Granger 

O teste de Engle-Granger é executado de acordo com os seguintes procedimentos: 

i) Verifica-se se as séries cuja cointegração será testada são I(1); 

ii) Se ambas as séries são I(1), estima-se uma regressão entre as duas séries.  

A seguir, testam-se os resíduos da regressão estimada em (ii) para a presença de raiz 

unitária. Se esses resíduos forem I(0), há cointegração entre as séries; se forem I(1), não há 

cointegração.  
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5. RESULTADOS 

A presente seção apresenta e discute os resultados empíricos obtidos, iniciando-se com 

uma análise descritiva dos dados. Ressalte-se que todos os testes executados foram realizados 

com o uso do software Eviews 9.5. 

 

5.1. Estatísticas Descritivas 

De modo a evitar o excesso de informações, os retornos das ações e dos ADRs foram 

consolidados respectivamente em apenas duas séries: RBR_CONSOL para os retornos 

consolidados das ações e RNY_CONSOL para os retornos consolidados dos respectivos 

ADRS. A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas. 

Observa-se que os retornos médios das ações são maiores que os retornos médios dos 

ADRs, mas a mediana, não afetada por valores extremos, dos retornos dos ADRs é maior que 

a mediana dos retornos das ações. A volatilidade dos retornos das ações é menor que a 

volatilidade dos retornos dos ADRs, o que indica maior ruído ou incerteza na precificação dos 

ADRs em relação às ações, ou seja, as volatilidades deveriam ser aproximadamente iguais, de 

acordo com a HME. É possível que o mercado norte-americano considere os ADRs como 

mais arriscados do que o mercado brasileiro considera as ações correspondentes no mercado 

doméstico. Ambas as distribuições dos retornos são assimétricas à direita, com uma cauda 

bem mais longa para os retornos das ações em relação aos retornos dos ADRs. Ambas as 

distribuições são fortemente leptocúrticas, com caudas pesadas, especialmente a dos retornos 

das ações no mercado brasileiro. O teste de normalidade rejeita fortemente a hipótese nula de 

normalidade dos retornos em ambas as distribuições. 

 
Tabela 1: Estatísticas descritivas dos retornos 

Date: 04/12/17   Time: 16:58

Sample: 1 1637

RBR_CONSOLRNY_CONSOL

 Mean  0.000323  0.000299

 Median  0.000109  0.000195

 Maximum  0.159589  0.148281

 Minimum -0.102562 -0.147337

 Std. Dev.  0.007480  0.010748

 Skewness  5.652939  1.394344

 Kurtosis  187.3598  73.10003

 Jarque-Bera  1917623.  276645.7

 Probability  0.000000  0.000000

 Sum  0.435642  0.403058

 Sum Sq. Dev.  0.075425  0.155712

 Observations  1349  1349  
 Fonte: O autor (2017)  
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5.2. Testes de raiz unitária 

Foram realizados testes de raiz unitária para as séries de preços de ações e de ADRs, 

de modo a confirmar que as séries são I(1), visando o teste de cointegração. O resultado, 

realizado em grupo, está na Tabela 2. Pode-se observar que todas as séries de preços de ações 

e de ADRs são I(1), exceto as ações da Petrobrás no mercado doméstico (PBR_PETRO). Os 

preços dos ADRs da Petrobrás mostraram-se como I(1). O gráfico 2 mostra os preços das 

ações da Petrobrás, que a partir de 11/01/2017 caíram fortemente de R$18,05 para R$17,37, 

mantendo-se aproximadamente estável a partir daí, enquanto os preços dos ADRs 

estabilizaram-se acima de R$18,00. Foram também realizados testes de raiz unitária em grupo 

para todos os retornos de ações e ADRs, para confirmar que tais séries são I(0), tendo em 

vista que os testes de causalidade Granger requerem variáveis estacionárias de modo a evitar 

regressões espúrias. Dentre as diversas opções, o teste escolhido foi o Phillips-Perron, que é 

robusto na presença de correlação serial e de heteroscedasticidade dos resíduos, além de ser 

um teste não paramétrico, o que dispensa a premissa de normalidade dos resíduos da equação 

teste (PHILLIPS; PERRON, 1988). O resultado de tal teste está na Tabela 3. 

Pode-se observar na Tabela 3, através dos p-valores, que todos os retornos de ações e 

de ADRs são I(0), conforme preconizado na literatura econométrica financeira. 

 

 
  Gráfico 2:  Preços de Ações e  ADRs da Petrobrás (R$) 

 
 Fonte: O autor (2017) 
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5.3. Teste de causalidade Granger 

 

O teste de causalidade Granger foi utilizado para testar H1. De acordo com a HME, 

ativos idênticos listados em diferentes mercados deveriam ser precificados simultaneamente, 

pois ambos os mercados deveriam incorporar as mesmas informações ao mesmo tempo. Além 

disso, os preços dos ativos, após ajuste pela taxa de câmbio e eventuais custos diferenciais de 

transação deveriam ser iguais, conforme a LUP. O resultado do teste de causalidade Granger 

está disposto na Tabela 4. 

Observa-se na Tabela 4 que, a 5%, H0 é rejeitada na maioria dos casos, ou seja, há 

uma incidência majoritária de efeitos lead-lag entre retornos de ações e retornos de ADRs. 

Ocorreram 7 casos (51%) de retornos de ações causando Granger retornos de ADRs e 7 casos 

(51%) ao contrário.  Em 5 casos, os efeitos lead-lag foram bidirecionais. Analisando-se as 

Carteiras consolidadas de ADRs e de ações (CONSOL), constatou-se que a carteira de ações 

Granger causa a carteira de ADRs, mas não ocorre o oposto. 

A constatação em relação a esse teste é que H2 não pode ser rejeitada, ou seja, há 

evidências robustas de efeitos lead-lag entre ações e ADRs em ambas as direções, o que é 

uma evidência contrária à HME. 

 

5.4. Teste de cointegração de Engle-Granger 

Conforme relatado na seção 5.2, foram realizados testes de raiz unitária nas séries de 

preços das ações e dos ADRs, cujo resultado está mostrado na Tabela 2. Percebe-se nesta 

Tabela, através da análise dos p-valores, que a única série em que o teste de raiz unitária 

rejeita a hipótese nula de raiz unitária é a série de preço da ação da Petrobrás na Bovespa. 

Portanto, constata-se a priori que não há cointegração entre as séries de preços da ação e do 

respectivo ADR, não sendo necessário estimar a regressão de cointegração entre essas duas 

séries. 

Os demais pares de ações/ADRs foram submetidos a regressões de cointegração, e os 

resíduos de tais regressões foram testados para raiz unitária. As equações de cointegração 

estão mostradas na Tabela 6, no Apêndice. O teste de raiz unitária dos resíduos das equações 

de cointegração realizado foi o teste de Phillips-Perron, que é robusto na presença de 

correlação serial e de heteroscedasticidade dos resíduos da regressão do teste de raiz unitária, 

pois utiliza o estimador de Newey-West. Os resultados encontram-se na Tabela 5. 
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               Tabela 2: Teste de raiz unitária das séries de 

preços de ações e ADRs
Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process) 

Series: PBR_AMBEV, PBR_ELETRO, PBR_EMBRA,

        PBR_GERD, PBR_GOL, PBR_ITAU, PBR_PAO,

        PBR_PETRO, PBR_SAB, PBR_SANTA, PBR_ULTRA,

        PBR_VALE, PNY_AMBEV, PNY_ELETRO, PNY_EMBRA,

        PNY_GERD, PNY_GOL, PNY_ITAU, PNY_PAO,

        PNY_PETRO, PNY_SAB, PNY_SANTA, PNY_ULTRA,

        PNY_VALE

Date: 04/12/17   Time: 19:32

Sample: 1 1637

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett ke...

Total number of observations: 36375

Cross-sections included: 24

Method Statistic Prob.**

PP - Fisher Chi-square  38.2231  0.8427

PP - Choi Z-stat  0.79512  0.7867

** Probabilities for Fisher tests are computed using an

        asymptotic Chi-square distribution. All other tests

        assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results UNTITLED

Series Prob. Bandwidth Obs

PBR_AMBEV  0.9200  2.0  1635

PBR_ELETRO  0.7916  0.0  1582

PBR_EMBRA  0.2350  7.0  1636

PBR_GERD  0.8973  8.0  1349

PBR_GOL  0.6891  4.0  1349

PBR_ITAU  0.2895  24.0  1469

PBR_PAO  0.5794  7.0  1349

PBR_PETRO  0.0256  8.0  1636

PBR_SAB  0.7504  8.0  1636

PBR_SANTA  0.7063  1.0  1349

PBR_ULTRA  0.3661  6.0  1636

PBR_VALE  0.7980  15.0  1561

PNY_AMBEV  0.8925  20.0  1635

PNY_ELETRO  0.1539  46.0  1583

PNY_EMBRA  0.1422  7.0  1636

PNY_GERD  0.8871  2.0  1349

PNY_GOL  0.7054  10.0  1349

PNY_ITAU  0.3436  23.0  1469

PNY_PAO  0.5450  3.0  1349

PNY_PETRO  0.3574  2.0  1636

PNY_SAB  0.8317  17.0  1636

PNY_SANTA  0.6232  2.0  1349

PNY_ULTRA  0.6336  5.0  1636

PNY_VALE  0.2653  29.0  1561

 
Fonte: O autor (2017)  
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Tabela 3: Teste de raiz unitária dos retornos de ações e ADRs 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process) 

Series: RBR_AMBEV, RBR_ELETRO, RBR_EMBRA,

        RBR_GOL, RBR_ITAU, RBR_PAO, RBR_PETRO,

        RBR_SAB, RBR_SANTA, RBR_ULTRA, RBR_VALE,

        RNY_AMBEV, RNY_CONSOL, RNY_ELETRO,

        RNY_EMBRA, RNY_GOL, RNY_ITAU, RNY_PAO,

        RNY_PETRO, RNY_SAB, RNY_SANTA, RNY_ULTRA,

        RNY_VALE

Date: 04/12/17   Time: 19:54

Sample: 1 1637

Exogenous variables: Individual effects

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett ke...

Total number of observations: 35003

Cross-sections included: 23

Method Statistic Prob.**

PP - Fisher Chi-square  925.753  0.0000

PP - Choi Z-stat -26.6926  0.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an

        asymptotic Chi-square distribution. All other tests

        assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results GROUP02

Series Prob. Bandwidth Obs

RBR_AMBEV  0.0000  0.0  1634

RBR_ELETRO  0.0000  1.0  1581

RBR_EMBRA  0.0001  22.0  1635

RBR_GOL  0.0000  5.0  1348

RBR_ITAU  0.0001  31.0  1468

RBR_PAO  0.0000  8.0  1348

RBR_PETRO  0.0000  11.0  1635

RBR_SAB  0.0001  10.0  1635

RBR_SANTA  0.0000  1.0  1348

RBR_ULTRA  0.0001  8.0  1635

RBR_VALE  0.0000  15.0  1560

RNY_AMBEV  0.0001  17.0  1634

RNY_CONSOL  0.0001  5.0  1348

RNY_ELETRO  0.0001  104.0  1582

RNY_EMBRA  0.0000  10.0  1635

RNY_GOL  0.0000  10.0  1348

RNY_ITAU  0.0001  24.0  1468

RNY_PAO  0.0000  4.0  1348

RNY_PETRO  0.0001  2.0  1635

RNY_SAB  0.0000  17.0  1635

RNY_SANTA  0.0000  2.0  1348

RNY_ULTRA  0.0000  3.0  1635

RNY_VALE  0.0001  118.0  1560

 
Fonte: O autor (2017)  
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Tabela 4: Testes de causalidade Granger entre ações e ADRs 

 
Pairwise Granger CausalityTests 

Date: 04/12/17Time: 20:12 

Sample: 1 1637  

Lags: 10   

NullHypothesis: OObs    F-Statistic Prob. 

 RBR_AMBEV does not Granger Cause RNY_AMBEV  1625 8.03703 9.E-13 

 RNY_AMBEV does not Granger Cause RBR_AMBEV 2.01431 0.0286 

 RBR_VALE does not Granger Cause RNY_VALE  1551 11.4271 4.E-19 

 RNY_VALE does not Granger Cause RBR_VALE 0.40358 0.9455 

 RBR_ELETRO doesnot Granger Cause RNY_ELETRO  1572 27.8163 2.E-49 

 RNY_ELETRO doesnot Granger Cause RBR_ELETRO 0.83833 0.5916 

 RNY_EMBRA does not Granger Cause RBR_EMBRA  1635 25.2961 6.E-45 

 RBR_EMBRA does not Granger Cause RNY_EMBRA 0.84685 0.5833 

 RNY_ULTRA does not Granger Cause RBR_ULTRA  1639 3.34221 0.0003 

 RBR_ULTRA does not Granger Cause RNY_ULTRA 3.82460 4.E-05 

 RBR_SAB does not Granger Cause RNY_SAB  1635  1.63340 0.0916 

 RNY_SAB does not Granger Cause RBR_SAB  7.04092 7.E-11 

 RNY_GERD does not Granger Cause RBR_GERD  1339 1.83515 0.0504 

 RBR_GERD does not Granger Cause RNY_GERD 8.04476 1.E-12 

 RNY_SANTA does not Granger Cause RBR_SANTA  1339 1.88212 0.0436 

 RBR_SANTA does not Granger Cause RNY_SANTA 3.07918 0.0007 

 RNY_PAO does not Granger Cause RBR_PAO  1339 0.95858 0.4781 

 RBR_PAO does not Granger Cause RNY_PAO  0.46712 0.9117 

 RNY_GOL does not Granger Cause RBR_GOL  1339 2.35101 0.0094 

 RBR_GOL does not Granger Cause RNY_GOL  3.70189 7.E-05 

 RNY_PETRO does not Granger Cause RBR_PETRO  1639 0.75334 0.6742 

 RBR_PETRO does not Granger Cause RNY_PETRO 0.75663 0.6710 

 RNY_ITAU does not Granger Cause RBR_ITAU  1459 4.87265 6.E-07 

 RBR_ITAU does not Granger Cause RNY_ITAU 3.11059 0.0006 

 RNY_CONSOL does not Granger Cause RBR_CONSOL  1339 1.07987 0.3743 

RBR_CONSOL does not Granger Cause RNY_CONSOL 8.57110 1.E-13 

Fonte: O autor (2017) 
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Tabela 5: Testes de raiz unitária dos resíduos das regressões de cointegração 

 

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)  

Series: U_AMBEV, U_ELETRO, U_EMBRA, U_GERD, 

        U_GOL, U_ITAU, U_PAO, U_SAB, U_SANTA, U_ULTRA, 

        U_VALE   

Date: 05/14/17Time: 18:16  

Sample: 1 1637   

Exogenousvariables: Individual effects 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

Total numberofobservations: 16551 

Cross-sectionsincluded: 11  
    
    Method Statistic Prob.** 

PP - Fisher Chi-square  417.730  0.0000 

PP - Choi Z-stat -14.9334  0.0000 
    
    ** Probabilities for Fisher tests are computed using an 

        asymptotic Chi-square distribution. All other tests 

        assumeasymptoticnormality. 

    

Intermediate Phillips-Perron test results UNTITLED 
    
        

Series Prob. Bandwidth Obs 

U_AMBEV  0.0000  2.0  1635 

U_ELETRO  0.0000  19.0  1582 

U_EMBRA  0.0305  17.0  1636 

U_GERD  0.0000  15.0  1349 

U_GOL  0.0000  8.0  1349 

U_ITAU  0.0001  9.0  1469 

U_PAO  0.0781  3.0  1349 

U_SAB  0.0211  9.0  1636 

U_SANTA  0.0008  3.0  1349 

U_ULTRA  0.1706  17.0  1636 

U_VALE  0.0000  28.0  1561 
    
    

 Fonte: O autor (2017) 
 

  
Constata-se por meio da Tabela 5, através da análise dos p-valores, que apenas no caso 

da empresa Ultrapar não houve evidências de cointegração, pois a hipótese nula de raiz 

unitária dos resíduos não foi rejeitada. Além dessa, a Petrobrás também foi retirada do teste de 

cointegração, pois a série de preço desta ação mostrou-se estacionária, impedindo a 

cointegração. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho propôs-se a testar duas hipóteses relativas à HME. A primeira, H1, 

afirma que há efeitos lead-lag na frequência de um minuto entre uma amostra de ações de 

empresas listadas na Bovespa e seus respectivos ADRs na NYSE. A não rejeição de H1 

fornece evidências contra a HME no curto prazo, visto que em mercados eficientes as 

precificações deveriam ocorrer simultaneamente. A hipótese foi testada por meio do teste de 

causalidade Granger entre os retornos das ações da amostra e os retornos dos seus respectivos 

ADRs na NYSE. Os resultados mostraram uma ampla ocorrência de efeitos lead-lag, não 

permitindo rejeitar H1. A ocorrência de efeitos lead-lag observada foi expressiva, com cerca 

de 51% da amostra e ocorreu em ambas as direções. Observou-se, ainda, a ocorrência de lead-

lag entre uma carteira equiponderada de ações e outra carteira formada com ADRs das 

empresas correspondentes, sendo que a direção da causalidade foi da carteira de ações 

domésticas para a carteira de ADRs. Tal resultado corrobora estudos empíricos que atestam a 

existência de tais efeitos entre ações de empresas brasileiras e seus correspondentes ADRs. 

A segunda hipótese, H2, afirma que há evidências de cointegração entre os preços de 

ações da amostra no Brasil e seus respectivos ADRs na NYSE. A existência de cointegração 

entre tais preços implica na existência de uma relação de equilíbrio de longo prazo entre eles, 

o que é também uma evidência contrária à HME, uma vez que implica em previsibilidade. O 

teste de Engle-Granger, utilizado para testar a presença de cointegração revelou a existência 

de cointegração para todos os pares de ações/ADRs, exceto para a Petrobrás e para a Ultrapar. 

Pode-se considerar, portanto, que a existência de cointegração entre ações e ADRs é usual, 

não permitindo rejeitar a hipótese H2. 

É digno de menção o fato de que as ações da Petrobrás mostraram um comportamento 

anômalo do preço doméstico da ação, visto que a série mostrou-se I(0), contrariando as 

evidências documentadas na literatura. Observando-se o gráfico do preço da ação x preço do 

ADR da Petrobrás, verifica-se que a partir de certa data o preço da ação na Bovespa sofre uma 

queda significativa e se mantém num patamar baixo, enquanto o preço do ADR mantém-se 

num nível bem mais elevado. Provavelmente, o comportamento anormal do preço da ação da 

Petrobrás deve-se aos problemas político-econômicos enfrentados pela estatal desde 2014. A 

outra empresa cuja ação e ADR não mostraram cointegração foi a da Ultrapar, não se tendo 

investigado a razão para tal fato. 

Em conclusão, pode-se dizer que os objetivos do trabalho foram atingidos, tendo-se 

apresentado evidências contrárias à HME em ambas as hipóteses testadas. Como sugestão 

para novas pesquisas, pode ser citada uma análise das causas para as ocorrências de lead-lags 

entre ações de empresas brasileiras e ADRs de outras empresas e vice-versa, que foram 

detectados nesta investigação, embora não fosse objeto da pesquisa. 
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APÊNDICE 
 

Tabela 6 : Resultados das regressões de cointegração entre ações e seus ADRs 

 

DependentVariable: PNY_AMBEV   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:04   

Sample (adjusted): 1 1636   

Includedobservations: 1636 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.811121 0.090409 20.03245 0.0000 

PBR_AMBEV 0.883915 0.005442 162.4268 0.0000 
     
     R-squared 0.941677     Meandependent var 16.49414 

Adjusted R-squared 0.941641     S.D. dependent var 0.242163 

S.E. ofregression 0.058501     Akaikeinfocriterion -2.838340 

Sum squaredresid 5.592058     Schwarz criterion -2.831739 

Log likelihood 2323.762     Hannan-Quinn criter. -2.835891 

F-statistic 26382.47     Durbin-Watson stat 0.095948 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_ELETRO  

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:06   

Sample (adjusted): 1 1583   

Includedobservations: 1583 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.241417 0.115204 2.095573 0.0363 

PBR_ELETRO 0.982651 0.005128 191.6083 0.0000 
     
     R-squared 0.958715     Meandependent var 22.30512 

Adjusted R-squared 0.958689     S.D. dependent var 0.687275 

S.E. ofregression 0.139690     Akaikeinfocriterion -1.097525 

Sum squaredresid 30.85035     Schwarz criterion -1.090744 

Log likelihood 870.6911     Hannan-Quinn criter. -1.095006 

F-statistic 36713.73     Durbin-Watson stat 0.828957 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_EMBRA   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:09   

Sample: 1 1637    

Includedobservations: 1637   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.056609 0.202914 5.207169 0.0000 

PBR_EMBRA 0.935279 0.012228 76.48625 0.0000 
     
     



39 

 

 

R-squared 0.781567     Meandependent var 16.57620 

Adjusted R-squared 0.781434     S.D. dependent var 0.149326 

    

S.E. ofregression 0.069812     Akaikeinfocriterion -2.484809 

Sum squaredresid 7.968458     Schwarz criterion -2.478211 

Log likelihood 2035.816     Hannan-Quinn criter. -2.482362 

F-statistic 5850.146     Durbin-Watson stat 0.038801 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_GERD   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:10   

Sample (adjusted): 1 1350   

Includedobservations: 1350 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.039721 0.042204 -0.941169 0.3468 

PBR_GERD 0.996132 0.003409 292.2287 0.0000 
     
     R-squared 0.984460     Meandependent var 12.28409 

Adjusted R-squared 0.984449     S.D. dependent var 0.482213 

S.E. ofregression 0.060134     Akaikeinfocriterion -2.782998 

Sum squaredresid 4.874523     Schwarz criterion -2.775282 

Log likelihood 1880.523     Hannan-Quinn criter. -2.780108 

F-statistic 85397.60     Durbin-Watson stat 0.125780 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_GOL   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:11   

Sample (adjusted): 1 1350   

Includedobservations: 1350 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.102445 0.013572 7.548178 0.0000 

PBR_GOL 0.976687 0.002477 394.2828 0.0000 
     
     R-squared 0.991403     Meandependent var 5.448289 

Adjusted R-squared 0.991397     S.D. dependent var 0.241923 

S.E. ofregression 0.022439     Akaikeinfocriterion -4.754564 

Sum squaredresid 0.678722     Schwarz criterion -4.746848 

Log likelihood 3211.330     Hannan-Quinn criter. -4.751674 

F-statistic 155458.9     Durbin-Watson stat 0.253600 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_ITAU   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:12   

Sample (adjusted): 1 1470   

Includedobservations: 1470 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
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C 8.707685 0.366469 23.76105 0.0000 

PBR_ITAU 0.756179 0.010173 74.32903 0.0000 
     
     R-squared 0.790070     Meandependent var 35.94569 

Adjusted R-squared 0.789927     S.D. dependent var 0.295653 

S.E. ofregression 0.135509     Akaikeinfocriterion -1.158200 

Sum squaredresid 26.95637     Schwarz criterion -1.150998 

Log likelihood 853.2768     Hannan-Quinn criter. -1.155514 

F-statistic 5524.805     Durbin-Watson stat 0.108309 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_PAO   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:12   

Sample (adjusted): 1 1350   

Includedobservations: 1350 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.351873 0.510749 8.520566 0.0000 

PBR_PAO 0.916343 0.008931 102.5968 0.0000 
     
     R-squared 0.886476     Meandependent var 56.73674 

Adjusted R-squared 0.886391     S.D. dependent var 1.390898 

S.E. ofregression 0.468814     Akaikeinfocriterion 1.324261 

Sum squaredresid 296.2729     Schwarz criterion 1.331976 

Log likelihood -891.8762     Hannan-Quinn criter. 1.327151 

F-statistic 10526.09     Durbin-Watson stat 0.033026 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_PETRO   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:13   

Sample: 1 1637    

Includedobservations: 1637   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 14.00425 0.895304 15.64190 0.0000 

PBR_PETRO 0.220133 0.050757 4.337047 0.0000 
     
     R-squared 0.011374     Meandependent var 17.88707 

Adjusted R-squared 0.010769     S.D. dependent var 0.324595 

S.E. ofregression 0.322842     Akaikeinfocriterion 0.577914 

Sum squaredresid 170.4112     Schwarz criterion 0.584512 

Log likelihood -471.0228     Hannan-Quinn criter. 0.580361 

F-statistic 18.80998     Durbin-Watson stat 0.006071 

Prob(F-statistic) 0.000015    
     
      

 

DependentVariable: PNY_SAB   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:14   

Sample: 1 1637    

Includedobservations: 1637   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.625555 0.193501 3.232822 0.0013 

PBR_SAB 0.973344 0.006463 150.5912 0.0000 
     
     R-squared 0.932751     Meandependent var 29.75532 

Adjusted R-squared 0.932710     S.D. dependent var 0.782636 

S.E. ofregression 0.203018     Akaikeinfocriterion -0.349821 

Sum squaredresid 67.38881     Schwarz criterion -0.343223 

Log likelihood 288.3285     Hannan-Quinn criter. -0.347374 

F-statistic 22677.70     Durbin-Watson stat 0.051733 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_SANTA   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:15   

Sample (adjusted): 1 1350   

Includedobservations: 1350 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.076598 0.112775 27.28084 0.0000 

PBR_SANTA 0.896941 0.003729 240.5000 0.0000 
     
     R-squared 0.977225     Meandependent var 30.19073 

Adjusted R-squared 0.977208     S.D. dependent var 0.677568 

S.E. ofregression 0.102292     Akaikeinfocriterion -1.720494 

Sum squaredresid 14.10496     Schwarz criterion -1.712778 

Log likelihood 1163.333     Hannan-Quinn criter. -1.717604 

F-statistic 57840.25     Durbin-Watson stat 0.073772 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_ULTRA   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:16   

Sample: 1 1637    

Includedobservations: 1637   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -12.00746 1.320383 -9.093923 0.0000 

PBR_ULTRA 1.178030 0.019553 60.24745 0.0000 
     
     R-squared 0.689444     Meandependent var 67.54104 

Adjusted R-squared 0.689254     S.D. dependent var 0.529590 

S.E. ofregression 0.295218     Akaikeinfocriterion 0.399014 

Sum squaredresid 142.4960     Schwarz criterion 0.405612 

Log likelihood -324.5927     Hannan-Quinn criter. 0.401461 

F-statistic 3629.755     Durbin-Watson stat 0.024955 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 

DependentVariable: PNY_VALE   

Method: LeastSquares   

Date: 05/14/17Time: 17:17   

Sample (adjusted): 1 1562   
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Includedobservations: 1562 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.626872 0.115348 22.77342 0.0000 

PBR_VALE 0.904693 0.003968 227.9777 0.0000 
     
     R-squared 0.970860     Meandependent var 28.89229 

Adjusted R-squared 0.970841     S.D. dependent var 1.303993 

S.E. ofregression 0.222671     Akaikeinfocriterion -0.164968 

Sum squaredresid 77.34816     Schwarz criterion -0.158113 

Log likelihood 130.8398     Hannan-Quinn criter. -0.162419 

F-statistic 51973.83     Durbin-Watson stat 1.098136 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      

 
Fonte: O autor (2017)  

 

 

 


